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إنھ من دواعي سروري أن أنتھز الفرصة ألقدم لكم رئیس  صباح الخیر، أیھا السیدات والسادة. نانسي لوبیانو:

 ، الدكتور ستیفن كروكر.ICANNمجلس إدارة منظمة 

 

 [ تصفیق ]

 

 شكًرا جزیالً. شكًرا. :الدكتور ستیفن كروكر

صباح الخیر. أود الترحیب بكم جمیًعا، بالسادة أصحاب المصلحة والقادة في منظمات اإلنترنت 

وامتیاز خاص  -فھم نجوم بالفعل  - ISTARالشقیقة والذین نشیر إلیھم باللفظ منظمات 

 للترحیب بوزیرة التجارة بیني بریتزكر، والذي سنستمع إلیھ في وقت قریب جًدا.

كون معكم ھنا في لوس أنجلوس، وھو المكان الذي یطلق علیھ الكثیرون كما یسرني أیًضا أن أ

اسم مھد اإلنترنت، وكما یقولون؛ للنجاح آباء كثر، كذلك ھناك كثیر ممن یدعون أنھم مھد 

 ووالدة اإلنترنت، ولكن بالنسبة لي، ھذا ھو محل مولدي، وما أحلى الرجوع إلى الوطن.

أنجلوس، جزء كبیر من حیاتي ھنا، وربما أغلبھا، وقد  لقد أمضیت الكثیر من الوقت في لوس

، وعملت فیما بعد في معھد علوم المعلومات التابع لجامعة UCLAتعلمت أعمال الكمبیوتر في 

وعندما كنت في المكان سالف الذكر، قمت بتعیین شخصین سیقدمان العون  جنوب كالیفورنیا.

ولألسف فقد توفي  وستال وبول موكابترس.في تعریف اإلنترنت كما ھي الیوم، وھما جون ب

عاًما، في نفس الوقت الذي كان یقوم فیھ على  16جون وھذا األسبوع یكون قد مر على وفاتھ 

 .ICANNإكمال الترتیبات الخاصة بإنشاء 

  ومن من حسن حظي أن عملت مع كلیھما.

 أما بول فھو موجود بین الحضور ھنا.

 

مكن أن مالحظة: ما یلي عبارة عن تفریغ ملف صوتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام بمعیار الدقة عند التفریغ إلى حد كبیر، إال أن النص ی
 یكون غیر كامل ودقیق بسبب ضعف الصوت والتصحیحات النحویة. وینشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنھ ینبغي أال یؤخذ

 .كسجل رسمي
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أو أي رقم بین ھذا  51اجتماعك األول أو اجتماعك رقم  وبصرف النظر عما إذا كان ھذا ھو

 وذلك، فاسمحوا لي أن أرحب بكم مرة أخرى.

كثیًرا في األخبار، وھذا ما یؤدي في الغالب إلى حدوث سوء  ICANNنحن في فترة تظھر فیھا 

 فھم.

تتحكم في اإلنترنت، وھو كالم  ICANNبعض األشخاص یقولون بأن  --فكثیًرا ما یقوم الناس 

أعتذر، فمن  فاإلنترنت ال تخضع للرقابة أو السیطرة على اإلطالق. غیر صحیح تماًما.

 --المفترض أن یكون ذلك 

 [ ضحك ]

إذن فما كتب ھنا ھو "اإلنترنت ال تخضع لرقابة أو سیطرة أحد" وأعتقد أن ھذا األمر مختلف 

 إلى حد ما.

 [ ضحك ]

-اص من بیننا ممن عملوا على تطویر اإلنترنت والعدید، من األشخاص الذین أما أولئك األشخ

وأقول غالبیتكم المنشأ الحقیقي لھیكل اإلنترنت، وھو عبارة عن ھیكل موزع إلى حد كبیر  -

فالكثیر من األطراف یتعاونون  باإلضافة إلى نظام بیئي معقد ولكن لیس من النوع الصاخب.

 ر.بھدوء وفاعلیة خلف الستا

إذن ھذه في حقیقة األمر القصة الحقیقیة غیر المفھومة على نطاق واسع بما یكفي، ولكي أكون 

صریًحا معكم، فإنھا ال تخدم أغراض بعض الناس الذین یرغبون في وضع ذلك في إطار آخر، 

  لكن ھذا ھو الوضع الحالي بالنسبة لإلنترنت وھي تعمل بشكل جید للغایة.

 فحسب، بل إذا عبثنا بھا كثیًرا فلن تعمل بشكل جید. وھي ال تعمل بشكل جید

لذلك فإننا في ھذه اآلونة حیث أصبحت اإلنترنت جزًءا وثیق الصلة بحیاتنا في جمیع أنحاء 

العالم، حیث تتصل تقریًبا بكل شخص على كوكب األرض، وھذا یعني أنھا أصبحت ذات 

 أھمیة بالنسبة للكثیر من الناس.

لفترة الھامة حیث أعلنت وزارة التجارة عن نیتھا نقل دورھا في اإلشراف ونحن اآلن في ھذه ا

فقد بدأت مجموعة  ، ومن ھذا المنطلق، تجرى اآلن عدد من المشاورات الھامة.IANAعلى عقد 
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من  --نتیجة لذلك  IANAمجموعة التنسیق بدایة قویة للغایة، وجاءت  -- IANAمشاورات 

، وھو ما نرحب بھ بصراحة، ونرحب بذلك بكل ICANNوھو مناقشة مساءلة  IANAإشراف 

  تأكید.

إننا نقضي الكثیر من الوقت في مجلس اإلدارة وجمیع قطاعات المنظمة معنیة بالفعل بأشیاء 

من ھذا القبیل، حول الشفافیة والمساءلة، ونحن نعمل باجتھاد لمحاولة التحسین، حتى عندما 

 نحاول إنجاز بعض األعمال.

األخیرة، في الشھور العدیدة الماضیة، أود اإلشارة إلى أننا قد حققنا عدًدا من وفي اآلونة 

 اإلنجازات الملفتة.

والتي وضعناھا بعنایة بالغة  gTLDالمزادات العلنیة في عملیة نطاقات المستوى األعلى العام 

  باعتبارھا المالذ األخیر.

على سالسل، أن نقوم باستبعادھا، ولكن في وخیارنا األول یتمثل في أنھ إذا كانت ھناك منافسة 

 حالة الضرورة، فسوف نقوم بعمل مزاد علني، ونحن اآلن قد أقمنا بضعة مزادات علنیة.

وأعتقد أنھ أقیمت مزادات علنیة ألربعة سالسل على اإلجمال، وقد حققت ربًحا صافًیا بمبلغ 

 الطریقة التي سنستخدمھا بھا. ملیون دوالر في البنك وھي اآلن تقود عملیة مناقشات حول 14

ولدینا تقریر على  كما قمنا بفصل تلك األموال. وسوف نقوم بعقد مشاورات مع المجتمع.

صفحة الویب الخاصة بنا حیث یمكنك رؤیة التفاصیل الخاصة بمقدار األموال التي تم الحصول 

القادم على مزید من ونتوقع أن نحصل بحلول أوائل العام  علیھا والمصروفات المرتبطة بذلك.

ستكون لنا القدرة على إجراء  --الوضوح حول اإلجمالي أو أقرب إجمالي كما سنحصل على 

مناقشة مخصصة حول المبادئ والمروعات المحتملة باإلضافة إلى اآللیات الممكنة والتطرق 

 إلى األعمال الخاصة بكل ذلك.

فلیست لنا رغبة في  بعنایة ویقظة.وسوف نحاول القیام بذلك  وسوف نقوم بذلك بحرص شدید.

لن نبدأ في كتابة الشیكات سریًعا، لكننا نرغب في فھم ما  --لیس  إنفاق ھذه األموال أوالً بأول.

 یجب علینا القیام بھ بدقة.

قد انتھت األسبوع الماضي من  ICANNوھناك أمر آخر یمثل نجاًحا كبیًرا وھو أن أكادیمیة 

كما أن الجیل التالي من القادة ھم المستفیدون من ھذا البرنامج  قیادة.برنامجھا الثاني لتدریب ال

وقد حصلنا على مشاركة من اثنین من أعضاء مجلس اإلدارة القادمین، والعدید  الناجح للغایة.
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غیرھم، ومن بین األشیاء التي أنتبھ لھا، وبسبب الخوض في حیاتي الماضیة في بعض من 

األشیاء، وھو أن ھذا األمر یشكل رابطة بین الناس الذین یتعرفون إلى األنواع المقارنة لھذه 

بعضھم البعض ویشكلون مجتمًعا خاًصا بھم، وھذا النوع من األشیاء مفید إلى أبعد الحدود، 

 وھو حاضر في جمیع المناسبات.

، RSSACكما أرید تھنئة اللجنة االستشاریة لنظام خادم الجذر، المعروفة خالًفا لذلك باسم 

على إنشاء رابطة ناجحة تضم لیس فقط مشغلي خادم الجذر أنفسھم ولكن أیًضا جھات أخرى 

معنیة، باإلضافة إلى وضع مستندات تشمل المبادئ والمعاییر الخاصة بھم باإلضافة إلى 

 أشیاء أخرى قادمة.

 لذلك أعتقد أن ھذا األمر من األھمیة بمكان ویسرني رؤیة ذلك.

، وھو ما أعتقد أنني أعرفھ ICANNبل، وعلى وجھ الخصوص مستقبل وبالنظر إلى المستق

جیًدا اآلن، فقد نجحنا في لي ذراع فادي شحادة للموافقة على البقاء لمدة ثالثة أعوام أخرى، 

 وال یمكنھ الھرب. وبذلك فھو معنا في منصبھ بكل تأكید.

 لس اإلدارة.وربما إضافة إلى الرعب الذي ینتابھ، تم تمدید فترة عملي في مج

ونود صیاغة ھذه المسألة من حیث االستقرار، لكن لكم أن تفھموا ھذا األمر  فال مفر لك منا.

 كیفما شئتم.

 وفي ھذه الحالة، ال یوجد أي اضطراب ویمكننا التركیز بوضوح أكثر على المستقبل.

واحدة، وھي وعندما قمت بحدید أولویة األشیاء التي أود االطالع علیھا، ظھرت أمامي كلمة 

بالنسبة للوضوح حول مھمتنا وطریقة العمل، والوضوح داخل فریق العمل،  "الوضوح".

والوضوح عبر منظمات الدعم واللجان االستشاریة، فإنني أود رؤیة الوضوح في جمیع أنحاء 

إنني أتحدث مع الحكومات والقطاع الصناعي  .ICANNالعالم مع أي شخص یتعامل مع 

 ي وأصحاب المصلحة.والقطاع األكادیم

وما لم نحقق ھذا الوضوح في كل ما نقوم بھ باإلضافة إلى الطریقة التي ینظر بھا إلینا، فلن 

 نحقق رؤیة واضحة بالنسبة للمستقبل.

 إذن فھذا ھو التركیز.
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من  RDSوبالحدیث عن األشیاء األخرى في المستقبل، أود القول بأن خدمات دلیل التسجیل 

لقد حصلنا  تسیر إلى األمام. RDSإن األعمال الخاصة بخدمات دلیل التسجیل ف --الجیل التالي 

على تقریر أساسي في یونیو الماضي من فریق عمل الخبراء، ونقوم اآلن بتشكیل فریق صغیر 

وھذا  بین المنظمة الداعمة لألسماء العامة ومجلس اإلدارة من أجل تحدید ورسم الخطوات التالیة.

اطة قبل البدء في عملیات وضع السیاسات والتي نعتقد أنھا سوف تثمر عن شكل من أشكال الوس

 ذلك.

بھ كثیر من العیوب وخرج عن الغرض األصلي الذي  WHOISلقد أقررنا كثیًرا بأن نظام 

وضع من أجل، واآلن لدینا بعض المقترحات القویة حول كیفیة التعامل بتوازن دقیق بین 

 ستوى الدقة في نفس الوقت.الخصوصیة والشفافیة مع تحسین م

فھناك العدید من القوى المتنازعة وسوف نتعامل مع ذلك  وھذه لیست مشكلة بسیطة وسھلة.

بترٍو وحرص شدیدین، ولن نتھرب من التعامل مع أي من المشكالت الصعبة ولن نسارع إلى 

  أي من الحلول السریعة.

أو نحو ذلك، وھو مسألة نمو كما أرید أیًضا مراجعة الموضوع الذي طرحتھ منذ عام 

ICANN .فاألشخاص الذین لم یسمعوا من قبل عنا منذ عدة أعوام قد بدأوا في  والمجتمع

شخص مسجلین في ھذا  2,300إدراك والتعرف على ما نقوم بھ. لقد علمت بأن ھناك 

  .3,000االجتماع، وفي االجتماع األخیر في لندن كان ھناك أكثر من 

 --یجد الناس لندن أكثر جذًبا من لوس أنجلوس  أنا ال أفھم لماذا

 [ ضحك ]

 

 ال أدري. ربما یكون بسبب الطقس. لكن ھذا ھو السبب. --

 [ ضحك ]

وھذه  لقد حققنا نمًوا كبیًرا إلى ما. .300اآلن إلى أكثر من  ICANNلقد وصل فریق عمل 

وھذا من بین االنتقال  ثابتین.لقد أصبحنا  الفترة الخاصة بالنمو تشھد اآلن توقًفا بشكل أساسي.

 التي تمثل تحدًیا أكثر بالنسبة للمنظمة وھو االنتقال من فترة نمو كبیرة إلى فترة ثابتة من النمو.

 یمكنني القول من واقع مشاركتي ومراقبتي لھذا األمر، ھذا یسبب اكتئاًبا. --ھذا األمر 
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ي لیست كذلك، بالطبع، ولكنھا وھ ویشعرك ھذا بما لو أنك تعاني من تدھور في األعمال.

تطرح تلك التحدیات وقد تأثرت على وجھ الخصوص بالطریقة التي أدار بھا فادي ھذه العملیة، 

 النظام الذي فرضھ في جمیع قطاعات المنظمة، باإلضافة إلى الرد اإلیجابي خاللھا.

لتعایش مع مسألة وقریًبا سوف تكون األمور في نقطة ثابتة للغایة وسوف یعتاد الجمیع على ا

 عدم النمو الھائل ولكن بالبقاء بالقرب مما نقوم بھ والتركیز على األعمال.

إننا نعلم جمیًعا أن اإلنترنت تعمل على توصیل أجھزة الكمبیوتر والھواتف الذكیة، لكن الجزء 

رمون ونحن ھنا في ھذا المجتمع وفي ھذا المجال مغ المھم حًقا ھو أن توفر التواصل بین الناس.

فعندما كما نضع  ھو "عالم واحد، إنترنت واحدة". ICANNفالشعار الحالي لـ  جًدا بالشعارات.

عاًما، أتذكر أننا وضعنا شعاًرا باسم  40منذ ما یقرب من  ARPANETالعقد األولى على نظام 

"الشبكات تجمع الشعوب"، وھو ما كان بمثابة الھزل وعدم الجدیة بسبب القدر الھائل من 

سفریات التي كنا نقوم بھا عندما كنا نقوم على بناء نظام من المفترض أن یلغي الحاجة إلى ال

 السفر.

لكن الواقع أن العالقات الشخصیة والعالقات المھنیة كانت واحدة من النتائج األولى اإلیجابیة 

وزوجتي احتفلت أنا  --ولیس مصادفة  للتصرف المستقیم ظاھرًیا لربط أجھزة الكمبیوتر مًعا.

خالل تلك  --بمرور الذكرى األربعین على زواجنا وقد التقینا من خالل عالقات تطورت في 

 الفترة من الزمن.

وفي بعض األحیان  نفس الشيء من حیث تجمیع الناس مًعا. ICANNلقد حققت اجتماعات 

ي أغلب أو على األقل ف --كان ھناك نقاش حاد، وفي بعض األحیان كان منمًقا، ولكن دائًما 

  بحس التعاطف أو االحترام المتبادل. --األوقات 

وأتمنى أن ال نتجاوز تلك الخصائص التي جعلت ھذا المجتمع على ما ھو علیھ اآلن وأتمنى أن 

 توفر مؤسستنا البشري الدعم لمستقبلنا الفني.

 وبھذا أتمنى لكم أسبوًعا بناًء ومثمًرا.

لقب أرقى  Fortuneأطلقت علیھا مجلة  بریتزكر.یسرني أن أقدم لكم وزیرة التجارة بیني 

وقد  كما أنھا ذائعة الصیت في مجال المشروعات واألعمال اإلنسانیة. مدیر تنفیذي في أمریكا.

نشأت في سیلیكون فالي بفھم قوي للعالم، وتركیز شدید على االبتكار والبیانات وحمایة 

 دي.اإلنترنت باعتبارھا المنصة الخاصة بالنمو االقتصا
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ومن بین الوكاالت األخرى، تشمل وزارة التجارة التي تعمل بھا، بالطبع اإلدارة الوطنیة 

وھي مھد  IANA، وھي الوكالة التي أشرفت على وظائف NTIAلالتصاالت والمعلومات 

ICANN .والمشرفة علیھا 

من التضلیل القول بأن اإلدارة الخاصة بالوزیرة بریتزكر تصنع التاریخ، حیث إنھا مسئولة عن 

 .ICANNمجموعة كبیرة من األشیاء، وھي أول وزیر تجارة أمریكي یحضر اجتماًعا لـ 

وربما تعتقدون أن ھذه ھي المشاركة األولى لھا ھذا الیوم، لكنني علمت أنھا حضرت اجتماع 

لقد حظیت عن نفسي منذ عدة أعوام بأن كنت المرأة  صباح الیوم. DNSطار المرأة في إف

 الشرفیة.

 [ ضحك ]

وربما كان ذلك أكثر مشاركة ومتعة عن مجرد الجلوس ھنا في ھذا االجتماع الرسمي  --ربما 

 إلى حد ما.

 وعلى أیة حال، مقدمة طویلة، لكنھا جدیرة بھا.

 سیدتي الوزیرة.

 [ تصفیق ]

 

ستیف، لیس لدي أدنى فكرة كما قلت لك، إنھ لشرف عظیم أن أكون ھنا، وأن أكون ھنا على  ني بریتزكر:الوزیرة بی

عاًما مضت لھو أمر  40كما أن مستوى القیادة الذي أبدیتھ على مدار  وجھ الخصوص معك.

یبعث على الدھشة والعجب بالنسبة لي وأتوقع أن یكون مثار دھشة وإعجاب كل من في القاعة 

 باإلضافة إلى ھذه المقدمة الرائعة. ICANNوشكًرا على قیادتك ھنا في  .ھنا

، والذین حظیت ICANNكما أرید توجیھ الشكر إلى فادي شحادة وجمیع أعضاء مجلس إدارة 

 بشرف االجتماع بھم منذ فترة لیس بعیدة.

ت العالمي وعلى وأود أن أتوجھ بالشكر إلیكم على تجمیع ھذا العدد من القادة في مجتمع اإلنترن

 ھذه البادرة نحو تطویر وتحسین عملیة أصحاب المصلحة المتعددین.
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كما أود تقدیم العرفان والتقدیر لممثلنا األول في وزارة التجارة في جمیع األشیاء في كل من 

ICANN  واإلنترنت، مساعد الوزیر الري ستریكلینج وفریقھ بالكامل في اإلدارة الوطنیة

 .NTIAلالتصاالت والمعلومات، وكما تعرفونھا باسم 

فعملھم الیومي على المشكالت الخاصة بسیاسات اإلنترنت، ومشكالت نظام أسماء النطاقات 

 ICANNكما أن شراكتنا مع  ة.وحمایة اإلنترنت كمحرك لالبتكار والرخاء یحظى بأھمیة كبیر

 من األشیاء التي نأخذھا على محمل الجد بشكل كبیر.

لقد اجتمعنا في ھذا الوقت، وھو الوقت الذي تصبح فیھ حوكمة اإلنترنت أھم من أي وقت 

والحقیقة ھي أنھ یتوجب علینا القیام بكل ما یمكننا من أجل حمایة والحفاظ على ھذه  مضى.

 تمثل رابًطا حیوًیا بین الناس واالقتصاد والمجتمع في جمیع أنحاء العالم. المنصة الثوریة التي

وال یتوجب علي أن أخبر كل من في القاعة بأن عدًدا أكبر من الناس یعملون ویتسوقون 

ویتفاعلون ویتعلمون عن طریق اإلنترنت أكثر من ذي قبل، كل ذلك بسبب األعمال التي قام 

 في بناء وتقویة ھذا النظام. بھا الكثیر منكم طوال أعوام

وأتمنى أن  وقد أعطاه اسم "المبتكرون". وقد كتب صدیقي وولتر إیزاكسون كتاًبا جدیًدا رائًعا.

 ویقول فیھ وولتر أن اإلبداع التعاوني ھو ما یدفع مسیرة التطور التكنولوجي. تقرأوه جمیًعا.

عمل أكثر مما یأتي من لحظات إلھام وأنا أقتبس، "یأتي االبتكار من فرق ال دعوني أقتبس منھ.

 عبقري وحید".

وبالطبع فإننا مدینون كثیًرا للعدید منكم في ھذه القاعة  أعتقد أن كالم وولتر صائب تماًما.

أي، ال  إال أن المبتكرون متعاونون بشكل طبیعي. ولغیركم ممن أوجدوا لحظات اإللھام تلك.

والتاریخ  یغیر العالم أو خدمة بدون فریق عمل.یمكن لشخص وحده تحویل ابتكار فذ إلى منتج 

 یوضح ھذه النقطة جلًیا.

على ما  --وھذا ھو نفس التعاون التي أتاح الفرصة لإلنترنت بأن تكون على ما ھي علیھ الیوم 

  ھي اآلن.

ومن خالل التسھیل في بدایة األمر من خالل استثمار الحكومة األمریكیة من خالل 

DARPA اإلنترنت كما نعرفھ اآلن من خالل خطوة ابتكاریة فوق خطوة أخرى.، فقد تم بناء 
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ومن خالل العباقرة المذھلین، بدایة من فینت كیرف إى بوب خان إلى ستیف كروكر إلى تیم 

لي إلى مارك أندریسن، وغیرھم الكثیر، فقد أعطانا العمل الذي قاموا بھ أكثر نظم -بیرنرز

 م یر العالم مثلھا.االتصاالت حیویة ومنصة لالتصال ل

واإلنترنت في حقیقة األمر تعمل على تحسین جودة الحیاة بالنسبة للمالیین وتتیح الفرصة للناس 

 من جمیع أنحاء العالم على تحقیق فرص اقتصادیة أكبر.

ومن ثم، بدون اإلنترنت لن یتمكن شاب من قریة نائیة في جنوب الھند من إنشاء شركة 

عاًما عندما أوكلت لھ المدرة مھمة إنشاء  19أبین خوسیھ توم بعمر  كان األعمال الخاصة بھ.

وبعد ذلك بخمسة أعوام، أصبح مشروع أبین عبارة عن شركة عالمیة لحلول  موقع ویب.

 عمیل على مستوى العالم. 500ولھا أكثر من  Webandcraftsوتصمیمات الویب واسمھا 

عمل لبدء وبناء وترقیة شركة أعمال مجرد ونحن نعیش اآلن في عالم كل ما یحتاجھ صاحب ال

وببساطة، یعد اإلنترنت بوابة أساسیة للنمو الجدید  .WiFiجھاز محمول باإلضافة إلى اتصال 

 بالنسبة للدول النامیة والرخاء المتواصل بالنسبة للدول المتقدمة.

أنني أقف  كما أن اإلنترنت منصة حیویة لحریة الرأي وتبادل األفكار، وھذا ھو السبب في

سوف تقوم الوالیات المتحدة بحمایة وحفظ اإلنترنت  أمامك الیوم لقطع ھذا الوعد األساسي.

 الحر النابض والمنفتح.

وباعتباري أحد  وفي وزارة التجارة، فإننا فخورون بتسمیة أنفسنا وكالة االبتكار والبیانات.

إنني أعرف أوال الدور األشخاص القادمین من القطاع الخاص وقد بدأت خمسة شركات، ف

الحیوي الذي یلعبھ اإلنترنت في تأكید قدرة شركات األعمال على تحقیق التنافس على مستوى 

  العالم.

وأنا أرأس  وقد كان لي شرف العمل متحدثا رسمًیا للرئیس أوباما في مجال المشروعات.

ذیین األكثر نجاًحا في سفراء الرئاسة لدى المؤسسات العالمیة، وأعمل مع بعض المدیرین التنفی

أمریكا من أجل إلھام الجید القادم من المقاولین وأصحاب المشروعات سواء في الداخل أو في 

 الخارج.

دولة وفي كل مكان نسافر  20شھًرا، فقد زرت أكثر من  15وخالل عملي وزیرة على مدار 

الحیویة الالزمة لتحقیق فیھ، من غانا إلى الفلبین، یوضح لنا المبتكرون أن الویب ھو األداة 
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وھذا ھو السبب في أنھ یتوجب علینا العمل سوًیا من أجل حمایة اإلنترنت وجعلھا  النجاح.

  منفتحة وحرة مجانیة.

 إن االقتصاد العالمي وأصحاب المشروعات الصغر في العالم یعتمدون علینا جمیًعا.

عاصرة، ولیس فقط بالنسبة للوالیات وفي حقیقة األمر، فقد أصبح اإلنترنت مزیًدا من الحیاة الم

المتحدة والغرب ولكن في المدن الكبیرة والقرى الریفیة والبلدات الصغیرة في جمیع أنحاء 

  العالم.

عاًما مضت كان ھناك  20فمنذ  لذا یجب النظر إلى التحوالت التي جرت في األعوام األخیرة.

، كان 2008وفي عام  ملیار. 2.5لى والیوم وصل ھذا الرقم إ ملیون مستخدم لإلنترنت. 16

وبحلول  ملیار. 7.5والیوم ھناك ما یقدر بنحو  ملیار جھاز متصل باإلنترنت. 1.5ھناك قرابة 

 ملیاًرا. 18، یتوقع الخبراء أن یتجاوز العدد 2018عام 

ویقود الناس ھذا النمو بشكل كبیر من ویعیشون في الدول النامیة حیث زاد عدد المنازل التي 

وكل ھذا یعني  ا وصول إلى اإلنترنت إلى أكثر من الضعف في األعوام الخمسة الماضیة.بھ

 وأیًضا العمل الھام الذي تقومون بھ. ICANNأننا في لحظة حرة بالنسبة لـ 

 وھذا یعني أن الطریقة التي ندیر ونستخدم بھا اإلنترنت من األھمیة بمكان على مستوى العالم.

المتخذة باإلجماع فیما یتعلق بنظام أسماء نطاقات اإلنترنت المقدمة وھذا یعني أن القرارات 

الیوم في لوس أنجلوس یمكن أن تشّكل الحیاة ونمط المعیشة في أفریقیا وآسیا وأمریكا الالتینیة 

وكلنا جمیًعا أصحاب مصلحة  وأماكن أخرى، لیس الیوم فقط ولكن لفترة طویلة في المستقبل.

 قوي وثابت وعالمي.في الحصول على إنترنت 

لقد ازدھرت اإلنترنت بشكل دقیق ألن للمواطنین حول العالم رأي في الطریقة التي تدار بھا 

وھذا ھو السبب في أن حكومة الوالیات المتحدة تدعم عملیات أصحاب المصلحة  اإلنترنت.

 وھذا ھو المبدأ األساسي بالنسبة لحوكمة اإلنترنت. المتعددین.

لن تسمح الوالیات المتحدة بأن یتم تحیید اإلنترنت  ن واضًحا في ذلك.اسمحوا لي أن أكو

العالمیین من خالل أي شخص أو كیان أو أمن سعًیا الستبدال نظرتھا المحدودة للعالم بالحكمة 

 الجمعیة لھذا المجتمع، وھو أنت، مجتمع أصحاب المصلحة، الممثل بشكل جید ھنا الیوم.

عن  NTIAراء إعالن اإلدارة الوطنیة لالتصاالت والمعلومات وبھذا، یكون ھذا ھو السبب و

قرار بنقل دور اإلشراف الخاص بھا على نظام أسماء نطاقات اإلنترنت إلى مجتمعات أصحاب 
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، تصورت حكومة الوالیات المتحدة أن 1998عام  ICANNومنذ بدایة  المصلحة العالمیین.

 سیكون مؤقًتا. IANAدورھا فیما یخص وظائف 

مرور األعوام، تقّبل العدید من أصحاب المصلحة حقیقة أن الوالیات المتحدة تقوم بمستوى ما وب

وقد تشجعت بسبب الطریقة التي بادر بھا المجتمع العالمي  .ICANNمن اإلشراف على 

إننا نحشد حلفائنا وسوف نواصل بناء التحالفات الدولیة من  لتطویر مقترح النقل. ICANNو

 ICANNكما أننا داعمون بشدة لـ  أصحاب المصلحة المتعددین لإلنترنت.أجل دعم حوكمة 

 الملتزمة بفكرة األصوات الفردیة القادمة من القرارات المتخذة باإلجماع.

وعلى الرغم من ذلك، یجب أن نقر جمیًعا، بأن ھذا األمر لیس حتمًیا ویجب أن ال نعتبره أمًرا 

واقعة  ICANNونحن نعرف جمیًعا أن حوكمة أصحاب المصلحة ومؤسسات مثل  مسلًما بھ.

وعلى الرغم من ذلك، فإننا على ثقة من أن نموذج  تحت ضغط وتدقیق مكثف وغیر مسبوق.

 أصحاب المصلحة المتعددین یوفر تأكیًدا عظیًما على أن اإلنترنت سوف تواصل االزدھار.

تظل اإلنترنت محرًكا للنمو االقتصادي واالبتكار ویجب أن نتعاون مًعا من أجل ضمان أن 

 وحریة التعبیر.

ویجب أن نواصل العمل بكد من أجل دعم حوكمة أصحاب المصلحة المتعددین ألن لھا أعداء 

یریدون الحد من حوكمة اإلنترنت وتحویلھا إلى اجتماع لمجموعة تكنوقراط حكومیة تعمل على 

 تعزیز المصالح الوطنیة الضیقة.

 ب أن نوضح بأن ھذا األسلوب ھو األداة األمثل لضمان تحقیق انفتاح ومرونة اإلنترنت.ویج

لھا القدرة على البناء على جھودھا من أجل تقویة عملیة  ICANNویجب أن نضمن بأن 

وإلى  IANAأصحاب المصلحة المتعددین وأن تصبح مسئولة بشكل مباشر عن عمالء وظائف 

 مجتمع اإلنترنت األوسع.

األسبوع القادم في مؤتمر االتحاد الدولي لالتصاالت في كوریا، سوف نتعرف على في 

وأطمئنكم بأن الوالیات  العروض المقدمة لتحمیل الحكومات المسئولیة عن حوكمة اإلنترنت.

 المتحدة سوف تعارض ھذه الجھود في كل منحى.

تراقب المحتوى وتقّید من ونحن نعلم بأن المھتمین برقابة الحكومات معظمھم من الدول التي 

وسوف نفھم بوضوح أن ھذه الخطوات تخالف ما نعتقده بالنسبة لقیمة  حریة تدفق المعلومات.

حریة الرأي، سواء على اإلنترنت أو في المجتمع أو في الفضاء العام ھنا وفي الداخل 
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لحة وسوف نذكر جمیع األطراف المشاركة في كل مثال بأن نموذج أصحاب المص والخارج.

 المتعددین سوف یحافظ ویحمي اإلنترنت القویة والمرنة.

لكن ال یمكننا ذلك  والبعض ینتظرون أن نرتكب خطأً. ICANNوفي الختام، فإن العالم یراقب 

 بل یجب علینا الوصول إلى ھذا النقل بالشكل الصحیح. ویجب أن ال نسمح بحدوث ذلك.

وأنا معكم دائًما متى تطرق األمر إلى النقاش  .ICANNأنا أدعم وأؤید  ال ترتكبوا أیة أخطاء.

  وسوف نحمي ونحافظ على اإلنترنت المفتوحة الحرة. العالمي حول حوكمة اإلنترنت.

فمنذ میالد اإلنترنت وحتى یومنا ھذا، اتحد ھذا المجتمع على التحدیث والتطویر من أجل تمدید 

رات األساسیة لتحقیق النمو والوصول الوصول وإمكانیة الوصول إلى اإلنترنت، وھو من المسا

 في القرن الحادي والعشرین.

وفي كل منتدى، سوف تظل الوالیات المتحدة نصیر قوي لإلنترنت، من خالل العمل على 

 ضمان بقائھا مفتوحة، منصة مفتوحة للفرص االقتصادیة واالبتكار وحریة التعبیر.

وكما یحب صدیقي وولتر أن یقول،  راءات.وبذلك لنتقدم إلى األمام یجب أن نبادر باتخاذ إج

ویجب أن نتعاون لضمان أن  یجب أن نتعاون من أجل حمایة وتمدید اإلنترنت العالمیة.

اإلنترنت تواصل االزدھار، ویجب أن نتعاون من أجل ضمان أن اإلنترنت ال تزال بوابة 

 لتحقیق الرخاء وحریة التعبیر في جمیع أنحاء العالم.

االجتماع الیوم وكل یوم لتطویر رؤیتنا المشتركة إلنترنت أكثر انفتاًحا وأكثر  إذن أشكركم على

 حریة وأكثر قدرة على الوصول إلیھ.

 شكًرا.

 [ تصفیق ]

 

 فھي تعمل على تكبیر الموضوع. كان ھذا مجرد تجربة لألداء. الدكتور ستیفن كروكر:

 [ ضحك ]
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ال أعتقد أننا سمعنا من  كان ھذا رائًعا. .كانت كلمة رائعة --وتحاول أن تجعل ذلك أكثر قوة 

 قبل ھذا المستوى من الدعم من أي شخص.

 وھذا إجراء من الصعب اتباعھ، لكننا سوف نجتھد فیھ. من المفترض أن تتبع بعض األشیاء.

وكما تعلمون جمیًعا، فإن مقدم أجھزة الكمبیوتر واإلنترنت أدى إلى دفعة محمومة لالبتكارات 

"االبتكار" ھو الكلمة األساسیة في الوقت الراھن، التطورات الفنیة لكنھ أیًضا  د.على مدار عقو

یمثل إلھاًما للقصص الدائرة حول الطریقة التي تستخدم بھا التكنولوجیا، والخیر الذي تقدمھ 

  والحیاة التي تحّسن من مستواھا.

العدیدة الماضیة، بدأنا في إدارة ھذه األنواع من األعمال الجیدة  ICANNوخالل اجتماعات 

ونحن فخورون صباح الیوم بتحدید مثالین على نوع  داخل المناطق المحلیة والمجتمعات.

االبتكار الذي یجعلنا ندرك أن جمیع األعمال التي قمنا بھا اآلن وفي الماضي كانت ألغراض 

 جیدة.

ل الطریق في سان دییجو حیث تجعل مشاركة األعمال والمجتمع وینشأ المثال األول على طو

 الحیاة في ھذه المنطقة أكثر أماًنا بالكامل.

 وھناك مقطع فیدیو جدیر بالمشاھدة.

 

 [ فیدیو ]

لعمال تمثل التضاریس غیر االعتیادیة لمقاطعة سان دییجو، جنوب لوس أنجلوس، تحدیات فریدة بالنسبة لالتصاالت، السیما بالنسبة 

وخالل حاالت حرائق الغابات التي تھدد المنطقة في بعض  فالجبال تتداخل مع إمكانیة البث العادي للھواتف الخلویة. إطفاء الحرائق.

 األحیان، قد تكون االتصاالت في الوقت الفعلي ھي الفارق بین الحیاة والموت.

عفین في المنطقة أدوات اتصاالت ذات قیمة من أجل التغلب على وبفضل شبكة الوعي بحاالت المنطقة للسالمة العامة، أصبح للمس

 قدرات بیانات اإلنترنت ذات عرض النطاق عالي السرعة. الحرائق واالستجابة لحاالت الطوارئ األخرى.

أقصى  سالمة الجمھور وسالمة رجال إطفاء الحرائق، وبصراحة التغییرات في الطقس، تتطلب منا جمیعھا أن نضع التكنولوجیا في

 استخداماتھا. 

 فیرنر براون، أحد العلماء الباحثین ذوي الباع الطویل والمتمیز في بناء الشبكات الرقمیة.-وقد تم تطویرھا بمعرفة ھانز
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وعندما بدأنا في ذلك، لم یكن لدى العدید من محطات إطفاء الحریق سوى خطوط اتصال ھاتفیة أو إمكانیة اتصال بطیئة عن طریق 

 صناعیة المداریة الموازیة لألرض وكان ھذا من التطورات الكبیرة في مستوى األداء الذي حصلوا علیھ باستخدام ھذه الشبكة.األقمار ال

  وقد تحقق ھذا البرنامج من خالل شراكة بین القطاع العام والخاص ودعمتھ جامعة كالیفورنیا سان دییجو.

مكافحة الحرائق وكافة القواعد الجویة وكافة المعسكرات في المقاطعة، وھي  ولدینا كیان على استعداد لتمویل توصیل جمیع محطات

 كانت محطات الغاز والكھرباء في سان دییجو، وبدأت في عملیة تعاون أكبر بكثیر.

 كما استفاد رجال إطفاء الحریق من نظام كامیرات تم وضعھ من أجل مراقبة البیئة. 

اض الخاصة بنا، ولكن حالما یتم تثبیتھا، فقد قفز الناس علیھا واستخدموھا واآلن أصبحت أداة ال لقد قمنا بإضافة كامیرات من أجل األغر

 یمكن االستغناء عنھا بالنسبة للمسعفین وحتى بالنسبة للجمھور على العموم. 

الل حریق كبیر قفز العدد شخص مختلف یدخلون إلى الكامیرات یومًیا، وخ 1,000وباالستناد إلى عناوین اإلنترنت، ربما یكون لدینا 

 وإذا كان لدیك حریق آخر كبیر فأنا أشك أن یكون العدد أكبر من ذلك. 50,000إلى 

امتداًدا لشبكة األبحاث والتعلیم الالسلكیة ذات األداء العالي والتي توفر أیًضا تعلیمات إلى سكان أمریكا األصلیین حول  ASAPnetتعد 

الالسلكیة لإلنترنت، والمرور المستمر من وحدات استشعار الزالزل، وبیانات الفضاء التي یستخرجھا مرصد كیفیة بنا وإدارة البنى التحتیة 

 بالومار.

. إنني HPWRENلو تتذكرون عندما تم إبعاد بلوتو باعتباره أحد كواكب المجموعة الشمسیة، فقد انتقلت البیانات من بالومار عبر 

  وتو لم یعد من الكواكب لكن صغیر للغایة ألنني قمت فقط بنقل البیانات.ضئیل للغایة على إلقاء اللوم بأن بل

 [ تصفیق ]

 

فیر من المشاركة معنا صباح الیوم، لكننا نقدر لھ ھذا النظرة العامة من خالل -لم یتمكن ھانز الدكتور ستیفن كروكر:

  الفیدیو المقدم.

 توى العالم في مجال الشبكات الرقمیة.فیر، فھو أحد القادة على مس-وبالنسبة لمن ال یعرف ھانز

وبعد العمل لدى المؤسسة الوطنیة للعلوم في أوائل ثمانینیات القرن العشرین، ومفید للغایة في 

  مجال تطویر نوع الشبكات الرقمیة التي نعتمد علیھا الیوم.

 أرق التحیة لھ. وقد تشرفت بالتعامل معھ عدة مرات في تلك األیام.
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إذا  --االبتكار، في حین كنا أول من یقر بذلك، إذا قمتم بالقیادة حول ذلك  وكمثال آخر على

فقد علقت في أحد ھذه االزدحامات  --حاولتم القیادة حول المنطقة یوم الخمیس أو الجمعة 

  وربما كنتم تعلمون أن الرئیس أوباما كان ھنا في المنطقة. --المروریة 

وبالقیام  سرقة ابتكارنا وتعزیز االبتكار الفني أیًضا.ومن بین األسباب وراء وجوده ھنا ھو 

ومعنا  من أجل الجھود التنظیمیة للمجتمع الخاص بھ. thrdPlace.comبذلك، فقد اختار 

 لیخبركم أكثر حول ھذه المسألة. thrdPlace.comشیرووید مور من 

 [ تصفیق ]

لقد كان  على استضافتي الیوم ھنا. ICANNلقیادة  -- ICANNشكًرا لقیادة  مرحبا بالجمیع. شیرووید مور:

 شرف عظیم أن ألتقي بالوزیرة بریتزكر.

وقد حصلنا بالفعل  لقد حضرنا معكم في نھایة أسبوع مشحون بحق. --إننا ننتقل إلى  --وقد 

وقد كان ھنا  فقد نزل بالقرب من المكتب یوم الخمیس. على فرصة لالجتماع بالرئیس أوباما.

  جمیع المبتكرین في مجال التكنولوجیا التي نشارك مساحة العمل معھم. من أجل الحدیث مع

مرتبط للغایة  --بینما كان ھناك، فقد أصدر تحدًیا أعتقد أنھ مرتبط  --وعندما كان ھناك 

بالحاضرین ھنا، وقال بشكل أساسي أن األمر عائد إلینا في التوصل إلى تقنیات إبداعیة تلھم 

أجل تغییر الطریقة التي نؤدي بھا األعمال والطریقة التي نشتري  وتحرك الناس لیس فقط من

بھا المنتجات، ولكن إلجراء تغییر أساسي في الطریقة التي نتفاعل بھا، وطریقة التنظیم 

الخاصة بنا على المستوى السیاسي، والطریقة التي نؤثر بھا على المجتمعات المحلیة الخاصة 

 الطریقة التي نستخدمھا في حل المشكالت.ومن الناحیة األساسیة،  بنا.

ومن ثم أعتقد أن ھذا ھو السبب الرئیسي وراء جلوس الرئیس أوباما معنا، أو مع فریق العمل 

 .thrdPlaceالخاص بي على المستوى الشخصي، والتعرف على األعمال التي نقوم بھا في 

یكون بطالً في المجتمع،  وألننا من الناحیة األساسیة قد بنینا منصة تسمح ألي شخص بأن

ونحن نقوم بذلك من أجل رفع مستوى التكنولوجیا االجتماعیة من أجل السماح للجمیع بمشاركة 

ونحن نقدم بسھولة  قصة حول مشروع یرغب في إقامتھ في مجتمعھ متى ما رأى حاجة لذلك.

 جراءات.األموال والموارد والمتطوعین من خالل تحریك أعضاء المجتمع لدیھم التخاذ إ

وسواء كانت ھذه حدیقة للمجتمع أو مدرسة تحتاج إلى دھانات أو أعمال نظافة للبیئة، فإن لدینا 

 األدوات التي تسمح لنا اآلن بإنفاذ التغییر وحل المشكالت من األلف إلى الیاء.
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 وسوف یعرض ھذا الفیدیو اآلن كیف نقوم بذلك.

 

 [ بدایة الفیدیو ]

 [ موسیقى ]

وفي كل مجتمع، ھناك أخذ وعطاء، ومشكلة  المنزل، والعمل، ومكان ثالث، وھو المجتمع. ر في عالم من ثالثة أماكن:نعیش نحن البش

  یجب حلھا وأشخاص یریدون الحصول على المساعدة.

وقد حان الوقت ألن نقوم  أنفسنا. وبرغم ذلك وعلى الرغم من الطاقة التي نبذلھا في إنفاذ التغییر، ال یوجد مكان لتنظیم أكثر الموارد قیمة:

 حان الوقت إلماطة اللثام عن قدراتنا. بتجمیع كافة عناصر التغییر في مكان واحد.

 [ موسیقى ] 

، یمكنك بدء مشروع، أو تالوة قصة، وتمكین المجتمع من إجراء تغییر، والتبرع باألموال لمشروعك، أو التبرع thrdPlaceوفي 

  بأوقاتھم، أو إقراض المواد.

 وسیقى ] [ م

 ، یمكنك دائًما مشاركة التغییر الذي تقوم بھ مع المشاركین والمجتمع الذي تؤثر فیھ.thrdPlaceوفي 

 [ موسیقى ]

thrdPlace. 

 [ توقف الفیدیو ]

 [ تصفیق ]

 

  شكًرا، شكًرا. شیرووید مور:

إشراك إننا نبني منصة من أجل  أرید فقط أن أستوضح أن ھذه المنصة لیست فقط للمواطنین.

  كل أصحاب المصلحة في المجتمع.
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فسواء كنت مسئوالً في حكومة أم ال، فقد بنینا أداة تسمح لك بتحمل األعباء مع األعضاء المؤسسین 

من خالل االستعانة بھم في اتخاذ إجراءات على األرض معك لحل المشكالت التي یتعین علیك 

 حلھا.

نا نتیح لك تعظیم التأثیر من خالل إشراك األفراد في أما بالنسبة للجھات غیر الساعیة للربح، فإن

مھمتك الحالیة ومشاركة تلك القصة الخاصة بأعمال الخیر مع المجتمع األوسع، إلتاحة الفرصة 

 للجمیع لمعرفة ما تقوم بھ وما الذي یجري.

ى اآلن وبالنسبة للشركات الساعیة للربح، فأن العالمات التجاریة للعمالء، یمكنھم للمرة األول

التواصل بعمق على المستوى المحلي مع المجتمعات الخاصة بھم وإحداث تأثیرات ملحوظة 

وطویلة األمد من خالل إشراك العمالء وبناء العالقات ذات القیمة، وبناء والء العمالء، لیس 

فقط مع الناس الذین یشاركون معھم في مستوى المشروع ولكن كل من یرى قصص 

 التجاریة التي ترد من خالل تغذیة األخبار الخاصة بھم.مشروعات العالمات 

وسواء كنت أحد األفراد أو بصرف النظر عن المنظمة التي تمثلھا، لدینا جمیًعا اآلن أدوات 

  االتصال االجتماعیة التي تعمل على إنفاذ التغییر في المستوى المحلي وبتدرج عالمي ھائل.

إنھ أمر مھم  م جمیًعا على األعمال التي تقومون بھا.ولك ICANNونحن ھنا لتوجیھ الشكر إلى 

 شكًرا جزیالً. ونحن ندعوكم للحضور والحدیث معنا. جًدا.

 [ تصفیق ]

 

 شكًرا لك، شیرووید. الدكتور ستیفن كروكر:

لقد أسعدني الحظ بالتعاون مع بعض كبار المبتكرین على مستوى العالم خالل مسیرة عملي، 

من وراء التخمین بأنني قد ارتدت المدرسة  --یمكنكم الحصول علیھا لكن ما ھي الفرص التي 

  الثانویة مع اثنین منھم، اثنین من المشھورین جًدا في ھذا المجتمع.

 المدرسة ھي مدرسة فان نویز الثانویة والتي تقع شماالً في سان فیردناندو فالي.

اب األمامي تشمل كل من مارلین الخریج الشھیر المدرج في حالة العرض أثناء حدیثكم في الب

 مونرو، وروبرت ریدفورد، وناتالي وود، وجون بوستل، وفینت كیرف، وأنا بكل خجل.
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 [ ضحك ]

وقد وجھت  ومدرسة سان نویز تحتفل بالذكرى السنویة المائة ھذا األسبوع على إنشائھا.

 ط صوًرا.ولسوء الحظ ھناك شخص التق المدرسة الدعوة لي لزیارتھ الجمعة الماضیة.

 [ ضحك ]

 

 [ بدایة الفیدیو ]

الدكتور ستیفن كروكر: إنھا تعود بنا إلى الكثیر من الذكریات القدیمة، وعلى الجانب اآلخر، ال أتذكر عدد المرات، إذا كانت أقل، لقد 

 دخلت وخرجت من الباب األمامي بدالً من المداخل الجانبیة المتعددة.

 ھنا، لذلك كنت أعرفھ لكني لم أتعرفھ إلیھ.ستاسي كیش كان یسبقني بعامین 

التقت أنا  لیفیت، وروبرت دریفورد، وتید روبنس، وكارتر رودریغز، وجین روسل، وجون سینغلوب.-أدریان إلیس، وجوزیف جوردن

ومن المفاجئ  الوقت.لم نتعرف إلى بعضنا البعض في ذلك  جون بوستل. كنا صدیقین مقربین في المدرسة الثانویة. وفینت سیرف ھنا.

  أننا كنا في نفس المدرسة الثانویة.

  المحاور: ھل یبدو ذلك مختلًفا بالنسبة لك؟

یاردة، وكان ھناك ربع میل حول  440أتذكر بوضوح أن ھناك  الدكتور ستیفن كروكر: البعض منھا مشابھ والبعض اآلخر مختلف تماًما.

ومن الذكریات الواضحة أیًضا أنھ كان لدیھ سیارة فارھة ألنھا كانت جزء  إلى المدرسة.المضمار، وكان یقلنا إلى ھنا من أجل المجيء 

من األعمال وكان كاتم صوت العادم مكسوًرا بھا، وكان سائق رزین للغایة لكنھ أنزلني مرة، وأدار السیارة وضغط على البنزین وانطلق 

فین تنشقوا الدخان، وأخذوا یتلفتون بحًثا عن من یركب سیارة سباق، بعدھا نظر وكل الفتیة الواق --(مصدًرا صوًتا)  --العادم من الكاتم 

  حًقا؟" الكل لي كما لو كانوا یقولون "ھذا؟

لم یكن األمر بھذا القدر من األلم في المدرسة الثانویة، ولكن بالرغم من ذلك، وعلى وجھ الخصوص في الجزء األول من المدرسة 

حسًنا، كان ھذا جید  أما في المرحلة األخیرة فكان األمر أفضل. افح مع كل الضغوط من الزمالء وكل شيء.الثانویة، فإنك ال تزال تك

وما أفزعني،  58ودخلت في  61لذلك فقد تخرجت في عام  لقد كنت أن المتحمس النموذجي في مجاال الریاضة ھنا. للغایة بالنسبة لك.

كان ذلك عبارة عن  إننا نقیم نادًیا للریاضیات. ھذا األمر غیر مناسب على اإلطالق. أنھ لم یكن ھناك نادي للریاضیات وقد رأیت أن

وبعد ذلك قرر أحد الصبیة وجوب أن یكون لدینا دستور، ومن ثم شرعنا في كتابة  --وال فتیات، لسوء الحظ  --خمسة أوالد صغار 
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ریاضیات، وأمضینا العام كلھ نجادل حول ھذا المیثاق لھذه دستور لھذه المجموعة المكونة من خمسة محاولین الحصول على نادي لل

 المجموعة الصغیرة الخاصة بالریاضیات ولم نجري أیة عملیات ریاضیة خالل العام بالكامل.

 كل ما علیك أن ومن بین أكثر الدروس أھمیة في حیاتي، في حقیقة األمر، وھو أن ال نستغرق في التفاصیل التنظیمیة أكثر من الالزم.

 تبدأ وتنجز األعمال.

وقد شاركت في أجھزة الكمبیوتر، وأمضیت الكثیر من وقت ما قبل التخرج في أجھزة الكمبیوتر بدال من الذھاب إلى المدرسة، بدالً من 

 ولم أكن في المدینة الجامعیة. الذھاب إلى الصف.

أن جون قد ارتاد المدرسة الثانویة لكنني ال أعرف ما ھي  وتبین لي وكنت أنا وفینت وجون جمیًعا في ھذه المجموعة الصغیرة البحثیة.

لكنني أنا وفینت أصبحنا صدیقین سریًعا بعدما وصلت على الفور وبقینا أصدقاء أوفیاء  الدروس ولم نتعرف إلى بعضنا في ذلك الوقت.

 طوال حیاتنا.

لثة فكانت في سانتا باربرا بشمال كالیفورنیا والعقدة الرابعة بعد أما العقدة الثا SRIوالعقدة الثانیة في  UCLAإذن كانت العقدة األولى في 

 كما تعلمون، كانت أظافرھم على كل شيء. --إذن كان ھؤالء األشخاص مثلك تماًما، أكبر منك قلیالً، وكانوا  ذلك كانت في جماعة أوتا.

 ، إذن؟IPv6المحاور: ماذا بظنك ستكون القشة األخیر التي ستتسبب في 

بعض األشیاء حدثت، كما تعلم، في لمح البصر وبعضھا اآلخر حدثت على فترة ممتدة من الزمن وھذا سؤال  أجل. ر ستیفن كروكر:الدكتو

راقب عدم االرتیاح، إذا كانت لك القدرة على تبیان  ؟IPv6متى تخططون لالنتقال إلى  ملفت یجب طرحھ على مدیري النظام المدرسي:

 ذلك.

 [ ضحك ]

 شكًرا، شكًرا. ستیفن كروكر:الدكتور 

 [ تصفیق ]

 شكًرا. الدكتور ستیفن كروكر:

 [ توقف الفیدیو ]

 [ تصفیق ]
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وأرید أن أتوجھ بالشرك إلى المدرسة على  كان من دواعي سروري العودة إلى ھنا مرة أخرى. الدكتور ستیفن كروكر:

ویز الثانویة معنا ھنا، االستقبال الحار ویسرني القول بأن مجموعة كاملة من طالب مدرة ن

  األشخاص الذین رأیتموھم في الفیدیو.

  تفضلوا بالوقوف. أین أنتم أیھا السادة؟ أنتم ھنا أیھا السادة، ألیس كذلك؟

إذن ھناك مشكلة في تحدید جدول الصفوف المدرسیة وھذه  ال بأس. لیس بعد. لیس بعد.

 األمور.

 [ ضحك ]

خالل عامي األخیر في المدرسة  UCLAلقد اعتدت قطع رحلة عبر الجبال في فان نویز إلى 

 وأنا ملم تماًما بلوجیستیات ذلك.

سوف یحضرون لفترة من الوقت، على ما أعتقد، في فترة وجیزة، لذلك إذا رأیتموھم برجاء 

 لالنضمام إلّي فیھا. ھناك وقفة أخرى في ھذه الرحلة إلى الماضي والتي أدعوكم الترحیب بھم.

لین كلینروك  --وھي القاعة  --في قاعة سانتا مونیكا  6:30ھذا المساء في تمام الساعة 

ھذا  6:30وسوف نحاول تقدیم واجب الضیافة لكم في  سیكون ھنا من أجل إجراء حوار.

  المساء.

 1969ام في ع UCLAوكنا في معمل لین عندما كان أستاًذا جدیًدا إلى حد ما في جامعة 

، وكانت ھي بذرة اإلنترنت ونواتھا ARPANETونقلنا أول رسالة على اإلطالق عبر شبكة 

 األولى.

وكما قد یكون ھذا الحدث تاریخًیا، نسرد لكم الحقیقة، فإن الرسالة التي تمكنا من إرسالھا قبل 

اولنا كتابة ، وعندما حL-Oكان الرسالة ھي  انھیار النظام لم تكن لتمأل تغریدة على تویتر.

مقابل "تسجیل الدخول"، حاول النظام على الطرف اآلخر تعبئة البقیة ألنھ كان  Gحرف 

ولم یكن  --لك أن تتخیل  --یعرف ما یجب أن تكون وكان ھناك خطأ بسیط في البرنامج 

 قمنا بتصحیح ذلك. تفاصیل بسیطة. جاھًزا على تناول ثالثة حروف بدالً من واحد.

فلھ  تعرفوا على لین إن لم تكونوا تعرفوه. االنضمام إلى لوینارد كلینروك ولي.لذلك أرجو منكم 

واآلن اسمحوا لي أن  یجب أن تكون مزحة. وھذا تصریح بغیر الحقیقة. شخصیة ممیزة.

سوف یتناول الكلمة بدًءا من اآلن  ومدیرھا التنفیذي، فادي شحادة. ICANNأعرفكم برئیس 

 وسوف یبدأ بعرض خاص للغایة.
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 [ تصفیق ]

 

 فالجوائز طریقة رائعة لالحتفاء بمجتمعنا العظیم. نبدأ الیوم بجائزة. السید فادي شحادة:

 .ICANNوالیوم، یسرني أن أقدم لكم جائزة القیادة الثانیة لـ 

حیث تمنح جائزة القیادة إلى األفراد البارزین في المجتمع الذین یبدون التزاًما غیر عادي 

 الوقت والجھد واألكثر من ذلك، القیادة. :ICANNبصراحة بـ 

إننا نبحث عن األشخاص الملتزمون دوًما بقیمنا األساسیة، وأغلبكم كذلك مع احتفاظكم بعملكم 

العدید منكم تحدیث إلّي حول التأثیر على  --وأنا أعرف أنكم ھنا جمیًعا  المھني ومصالحكم.

 ة ھذا المجتمع.وقتكم والتطوع الذي تقومون بھ من أجل مواصلة خدم

ومن ثم عندما یوازن شخص ما ھذا األمر بشكل جید وتعرض فوق ذلك قدرة على القیادة في 

 المجتمع، فیجب علینا في حقیقة األمر االحتفاء بھ.

نجتمع مًعا فقط من أجل مطلب  .ICANNإنھ فریق القیادة في  كیف یتم اختیار ھذا الشخص؟

 جماع على الشخص المحدد.أنھ یتوجب علینا الموافقة باإل واحد:

وقد وقع االختیار ھذا العام على ثالثة أشخاص، فأجرینا نقاًشا تلو اآلخر، وفي النھایة كان 

 الخیار صعًبا، وقد اخترنا شخًصا ما.

وفي العام الماضي، إذا تذكرتم، كان ذلك لیزلي كاولي، التي كانت یشغل آنذاك المدیر التنفیذي 

 مرحًبا. فھي معنا ھنا. --ھنا معنا، فھي مسجلة، لذلك نحییھا  ، وأعتقد أنھاNominetفي 

باإلجماع على أن یكون الحاصل على جائزة  ICANNوفي ھذا العام، وافق فریق القیادة في 

 ھو جوناثان روبنسون. 2014لسنة  ICANNالقیادة في 

 [ تصفیق ]
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، عمل روبنسون 2012، في GNSOوبتولیھ منصب الرئیس في منظمة دعم األسماء العامة، 

وأیًضا مع  GNSOعضو في المجلس على تقویة األعمال التعاونیة داخل  22عن قرب مع 

 .ICANNالھیئات التابعة لـ 

وھذه الجھود المخصصة من أجل فتح مزید من القنوات لالتصاالت بین المشاركین المتنوعین 

اب المصلحة تعد ضروریة من أجل العمل والتطور الفعال لمنظمة أصح ICANNمن 

 المتعددین.

وسوف أتوقف عن القراءة من المالحظات ألنني أرید أن أخبرك بشيء مباشرة من واقع 

 خبرتي في ھذا المجال أیھا السادة.

لقد أضفى جوناثان روًحا حقیقیة للمجتمع في ھذا العمل، كما جلب أسلوًبا تعاونًیا على الطریقة 

 المتنوعة الخاصة بھ فقط بل لنا جمیًعا ھنا. GNSOالتي یورد بھا منظمة 

أعني، ھذا ما حملني على اختیاره، من بین الجمیع غیره من الذي عرضوا  --وبصراحة شدیدة 

لقد عرفتھ وعملت معھم، فھو  --شھًرا التي  24شھًرا،  12علینا، ألنكم إذا نظرتم للخلف لفترة 

فیھ على المستوى الشخصي بتغییر اآللیة التي  أعتقد أننا سوف نعتبر ھذا الوقت وقًتا قام --

 وأنا أعرف أنھ فخور للغایة بذلك، وُحق لھ ذلك. نستخدمھا في العمل مًعا.

 لكننا نشعر باالمتنان لما بذلتموه من جھد لتحقیق ھذا.

وبالطبع الكل یعلم أنھ كان من المشاركین والمنخرطین في  لذا شكًرا للجمیع على القیام بذلك.

كعضو في مجلس اإلدارة ومسئول أول عن التشغیل في مجموعة مدرجة في لندن لمدة  العمل

ومنذ عام  .Netnameواآلن یطلق علیھا اسم  -- Netوقبل تلك الفترة، مع  سنوات. 10

، واصل العمل بنشاط في نفس المجال الخاص بنا، بما في ذلك مشاركتھ وعملھ في 2010

 .Afiliasات، مجلس اإلدارة مع مشغل سجل النطاق

 برجاء الترحیب معي بجوناثان على المنصة وأیًضا...

 [ تصفیق ]

 

 

   40من  22صفحة 

 



 AR ترحیب وجلسة افتتاحیة للرؤساءمراسم  -لوس أنجلوس

كما تعلمون،  --إنھ خبر رائع بحق وھذا  شكًرا جزیالً لك، فادي وكل الزمالء على ھذا التقدیر. جوناثان روبنسون:

على المستوى الشخصي بأن سعید للغایة كما تالحظون وفخور بالتقدیر الذي حصلت علیھ 

یر ھذه المشاركة التي قمت بھا، لكنني أعتقد أنھ ھذا التقدیر ضمني لقیمة التعاون والعمل نظ

، وفي حقیقة األمر، بشكل أكثر اتساًعا، كما GNSOمعي في  --الذي قام بھ اآلخرون معي 

 .ICANNتعرفون، من مجتمع 

ل بشكل ربما تكون لدي ھذه الصورة في ذھني عن أعضاء الجسم، واألعضاء یجب أن تعم

 صحي جید، لكن الجسم بالكامل یجب أن یعمل ویدار بشكل صحیح.

أنا متحمس وسعید بالفرصة التي حصلت علیھا للعمل معكم ومع  --إذن وكما تعلمون، فإنني 

جمیعكم في تقویة وتطویر النموذج والعملیات المستخدمة في النموذج، وتصادف  --الجمیع 

والمكونات واألعمال التي  ICANNلتشغیل الناجح لنموذج أنني أرى أن نجاحنا في اإلدارة وا

بأن العمل  --بأن، كما تعلمون، یجب أن  --نقوم بھا ھي أفضل دفاع لنا ضد أیة اتھامات قد 

 یجب أن یسیر في اتجاه آخر.

وكما تعلمون، فإن ھذا النموذج المتكامل ألصحاب المصلحة المتعددین عبارة عن ھیكل فرید 

ومتطور بالضرورة ونعمل من خاللھ، وكما تعلمون، من دواعي سروري أن أضع ودینامیكي 

العدید منكم في ذلك، وكما  --جھدي في ذلك، ومن دواعي سروري أن أعمل مع العدید من 

تعلمون، وبصراحة، شكًرا لكم على ھذا التقدیر، وشكًرا لكم على ھذه الفرصة بالعمل معكم، 

معي بشكل یومي على ما قدمتموه من إلھام وتعاون وشراكة  والشكر لكم جمیًعا وكل من عمل

 في العمل.

ومن بین األشیاء التي تمثل فارًقا في الطریقة التي نتطور بھا ھي الرغبة واالستعداد للتغییر 

في الوقت الحالي نقوم على عملیة مراجعة وسوف  GNSOوالرغبة في التطور، ونحن في 

قدر من المشاركات والتعقیبات في ذلك قدر اإلمكان، ولذلك یكون من الجید الحصول على أكبر 

ویقدم لكم إشارة  GNSOفقط طلبت أن أقدم لكم مقطع فیدیو قصیر للغایة یتحدث حول مراجعة 

شكًرَ◌ا لك مرة أخرى، فادي،  حول الطریقة التي یمكن المشاركة بھا في ذلك التطویر والتنمیة.

 وسوف...

 [ تصفیق ]
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 ]  [ بدایة الفیدیو

، GNSOتؤدي منظمة دعم األسماء العامة، المعروفة أیًضا باسم  .GNSOمرحًبا، أن جین وولف، أنا رئیس مجموعة عمل مراجعة 

وظیفة ھامة حیث إنھا المؤسسة المسئولة عن وضع والتوصیة بالسیاسات الرئیسیة ذات الصلة بنطاقات المستوى األعلى العامة إلى 

تتطلب  تجاه التحسین والمساءلة والشفافیة المستمرة. ICANNبمثابة جزء من التزام  GNSOمراجعة ویعتبر  .ICANNمجلس إدارة 

والغرض من ھذه المراجعة ھو تقییم الفعالیة  إجراء مراجعة لھیاكلھا، في دورة مدتھا خمس سنوات. ICANNاللوائح الداخلیة الخاصة بـ 

فة المفیدة، إلى جانب تحدید النواحي التي تحتاج إلى تحسین، باإلضافة إلى إنفاذ ، والتعرف على جوانب المعرGNSOالتنظیمیة لمنظمة 

  تلك التغییرات المطلوبة.

وصحتھا وقبولھا وكذلك التحسینات الناتجة عنھا على التعقیبات ذات الصلة والمفیدة المقدمة من مجموعة  GNSOوتعتمد جودة مراجعة 

 من أسفل إلى أعلى ألصحاب المصلحة المتعددین. ICANNحجر األساس في نموذج  وھذا ھو أفراد متنوعة وممثلة للباقین.

من أجل جمع البیانات إلجراء مراجعات من جھة فحص مستقلة في عملیة المراجعة كما یمكن االستفادة بھا  360وقد تم تصمیم التقییم 

 ICANN، وھیاكل GNSOاستخدامھا بالنسبة لمجتمع  وھي أداة متوفرة على اإلنترنت ومن السھل للتطویر الذاتي. GNSOفي جھود 

ال تفوت ھذه  رأیك یھمنا. األخرى، وأعضاء المجتمع، ومجلس اإلدارة وفریق العمل على السواء من أجل توفیر تعقیبات ذات قیمة.

وسوف یتوفر التقییم  ة.انتقل إلى الرابط المرجعي في ملف الفیدیو بحیث یمكنك توفیر تعقیبات ھام الفرصة واجعل صوتك مسموًعا.

 المتوفر على اإلنترنت حتى منتصف اللیل بالتوقیت العالمي المنسق في السابع عشر من أكتوبر.

 شكًرا. یمكنك إحداث فارق. تأكد من إسماع أصواتكم.

 [ نھایة الفیدیو ]

 [ تصفیق ]

 

 شكًرا. استحقاق بجدارة. تھانینا. شكًرا جزیالً. السید فادي شحادة:

 ال بأس.

 لنعد إلى العمل.

سألني بعض  --لم  .51رقم  ICANNأود الترحیب أوالً بسائر المشاركین في اجتماع 

 األشخاص متى تخلع الجاكت ومتى ال تخلعھ.
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 [ ضحك ]

وقال الناس، "إنھ یبدأ  إذن عندما بدأت معكم، فقد اعتدت دوًما أن أخلع الجاكت عند البدء.

اء الجاكت طوال عام كنت منشغالً فیھا في الحدیث إلى وأعتقد أنني توقفت عن ارتد العمل".

عملیة  ICANNوإعداد  ICANNلكن یتوجب علینا اآلن العودة إلى العمل ھنا في  الحكومات.

 النقل الھامة للغایة والرحلة التي نحن على وشك خوضھا.

اع شخص قاموا بالتسجیل لحضور اجتم 2500دعوني أبدأ أوالً بإخطاركم بأن لدینا حول 

ICANN  ھذه ھي القاعة الدائریة األكبر على اإلطالق في افتتاح اجتماع  .51رقمICANN. 

 مقعد ھنا في ھذه القاعة. 1200فھناك 

وھذا عرض ملفت بالنسبة  ولدینا أشخاص مسجلین من أكثر من مائة دولة معنا ھنا.

ن أي مكان كنتم، لذلك أود أن أنتھز دقیقة في الترحیب بكم جمیًعا، وم للحضور العالمي.

وأود أن أرحب على وجھ الخصوص باألشخاص  السیما من حضر من أماكن بعیدة جًدا.

 الموجودین معنا ھنا للمرة األولى.

من معنا للمرة  --إذن، إذا كنتم معنا ھنا للمرة األولى، ھال تكرمتم بالوقوف للتعرف على من 

 .ICANNاألولى في اجتماع 

 [ تصفیق ]

 .مرحًبا مرحًبا.

فبرنامج الزمالء  أرید أن أرحب بكم أیھا السادة. .ICANNمرحًبا بكم في اجتماعكم األول في 

اعتقد  .ICANNلذا، مرحًبا بكل الزمالء الجدد في  یعد حجر الزاویة في بناء مجتمعنا وتنمیتھ.

لذا مرحًبا بكم جمیًعا، وأتمنى أن یشجعكم ھذا االجتماع  منھم في ھذا االجتماع. 50أن لدینا 

باإلضافة إلى سجل اإلنترنت ھنا معنا في  ICANNعلى البقاء معنا وبناء مكانكم الخاص في 

ICANN. .لذلك، مرحًبا بكم جمیًعا 

مرحًبا بكم  كما أود الترحیب بأصحاب المقامات الرفیعة، السادة الوزراء الموجودین معنا.

 ، ویسرنا انضمامكم لنا الیوم.ICANNا في اجتماع جمیًع◌َ 
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وأعتقد أننا قد وصلنا  .ICANNلقد بدأنا جلسة جدیدة منذ عدة أعوام عندما أتیت إلى  حسًنا.

لقد عملنا بجد لتمھید الطریق، وقد رأینا مًعا كیف لنا  تقریًبا إلى المرحلة الثالثة من الموسم.

 رحلة التالیة الھامة للغایة.كمجتمع أن نبدأ في اإلعداد لھذه الم

فالیوم یوافق الجمعیة  واآلن خالل ھذا الوقت، ھناك العدید من األشیاء الھامة التي حدثت.

ومن ثم فإننا نجتمع مرة واحدة كل عام ونقوم بتقییم ومراجعة  .ICANNالعمومیة السنویة لـ 

وھو بالنسبة لمن ھم  2014 ومن ثم سوف أستغرق دقیقة في مراجعة العام المالي العام الفائت.

جدد معنا الیوم ھو العام المالي الذي یبدأ في األول من یولیو وینتھي في الثالثین من یونیو من 

 ھذا العام.

وبالطبع فإن  واآلن، خالل العام المالي الحالي، فقد حققنا العدید من اإلنجازات التاریخیة.

قرار الحكومة األمریكیة نقل إشرافھا على اإلنجاز األھم الذي یتحدث حولھ الجمیع یتعلق ب

وقد سمعتم الوزیرة بریتزكر الیوم تتحدث بفصاحة  إلى المجتمع الخاص بنا. IANAوظائف 

وااللتزام  ICANNرائعة حول أھمیة ھذا النقل والتزام الحكومة األمریكیة بتوفیر الدعم لـ 

د أن ندیرھا بھا، بطریقة أصحاب وإلى اإلنترنت قد حكم الطریقة التي نری ICANNالمقدم إلى 

 المصلحة المتعددین.

وأرید أن أقدم التقدیر والعرفان في ھذه اللحظة إلى أحد األشخاص الذین تحدثنا حولھم، جمیعنا 

في األروقة وفي البرید اإللكتروني وفي العدید من المناقشات، ولكن نادًرا وبشكل صریح قلیالً 

وھو مساعد الوزیر الري ستریكلنج الموجود  قیادة باھرة. ما تحدثنا عنھ صراحة لما قدمھ من

 معنا الیوم.

 [ تصفیق ]

ویعتبر الري باإلضافة إلى فریق عملھ المضطلع، بما في ذلك فیونا ألكسندر الموجودة معنا 

وھم  ھم في حقیقة األمر أبطال عملیة النقل. --(تصفیق)  --ھنا، وكما تعرفونھا جمیًعا 

بھم وقاموا بتشكیل ائتالف صعب ولكنھ مھم من أجل دعم عملیة النقل  األشخاص الذین نثق

لماذا تتخلي الحكومة  ولیس من السھل القیام بذلك. فھناك العدید من الحكومات تسألني: ھذه.

 ھذا أمر غیر طبیعي. لماذا تتخلي أي حكومة عن السلطة والقوة؟ األمریكیة عن ذلك؟

فریقھ ودعم الوزیرة برتزكر ودعم الرئیس ھنا في ولكن من خالل شجاعة وقیادة الري و

ولذلك فإننا نتوجھ إلیك بالشكر على ھذا  الوالیات المتحدة، أعتقد أننا نسیر في االتجاه الصحیح.

 اإلنجاز الھام للغایة.
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 واآلن من المفترض علینا أن نتولى ھذه المسئولیة الھائلة التي أوكلت إلینا وتنفیذھا وتحقیقھا.

لذلك اسمحوا لنا أن  .2014غم من ذلك، لم یكن ھذا ھو األمر الوحید الذي حدث في وعلى الر

كما تتذكرون، كان لدینا خطة إستراتیجیة باإلضافة إلى إطار عمل یشمل  نغطي بعض األشیاء.

 عندما بدأت العمل. 2012أربعة أھداف حددناھا في اجتماع تورنتو في عام 

بالنسبة لكل من  2014لي أن أوضح لكم ما قمنا بھ في  اسمحوا وھذه ھي األھداف األربعة.

 وفیما یلي العدید من األرقام والحقائق. أوالً تأكید الغرض الخاص بنا. ھذه األھداف األربعة.

  واآلن دعوني أركز على مجموعة.

وقد  كما تعلمون، لدینا مجموعة نشطة للغایة من أعضاء المجتمع تقوم بتوصیات المساءلة.

وأیًضا  .WHOISفریق توصیة أساسیة من أجل إنشاء وصول أفضل إلى معلومات أعطى ال

وإذا لم تكونوا قد استخدمتموه، برجاء  .whois.icann.org، قمنا بطرح 2014في 

 WHOISمعلومات شاملة حول كیفیة عمل  whois.icann.orgاستخدامھ. حیث یوفر 

 5,000زائر عند البدایة في نوفمبر إلى  200لقد انتقلنا من  --والمعلومات خلفھ، ونحن اآلن 

ومن الواضح أن ھذه األداة كانت ضروریة، وقد مألنا فجوة  دولة. 200زائر في األسبوع من 

 ھامة.

 فیمكنك االنطالق الموحدة. WHOISوداخل ھذه األداة في أبریل، قمنا بإضافة إمكانیة بحث 

 WHOISووضع أي موقع على الویب أو أي اسم نطاق في العالم والعثور على معلومات 

استعالم في الشھر تصل إلى ھذه األداة المضمنة  85,000وھذا أیًضا وصل اآلن إلى  خلفھ.

ونحن سعداء بالرد على مطلب المجتمع بتحسین المساءلة والشفافیة لدینا  المركزیة للبحث.

 من أعمال. ICANNھ بالنسبة لما تقوم ب

الجدیدة مضافة إلى الجذر في  gTLDمنكم، شھدوا إضافة نطاقات  322والعدید منكم ھنا، 

وبالطبع فإن ھذا الرقم أعلى الیوم ألننا بالفعل في شھر أكتوبر، لكن ھذا بمثابة نجاح  .2014

 كبیر في تنفیذ مسئولیاتنا األساسیة.

فریق العمل لدینا یسافر في  --یمن أننا نقوم بتدریب كما أرید أیًضا اإلشارة على الجانب األ

، وھو معیار األمن الرئیسي DNSSECجمیع أنحاء العالم من أجل تدریب األشخاص على 

 شخًصا إضافًیا حول العالم على القیام بذلك. 280، قمنا بتدریب 2014في عام  --وھذا  لدینا.
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وأود ھنا أن أتوجھ  تقویة ودعم الفریق. ومرة أخرى، ھذا تطور جید في ھذه الناحیة من أجل

 دیمي، ھارتموت. برجاء الوقوف. أراھم ھنا. بالشكر أمام الجمیع إلى أصدقائنا من البرازیل.

 --الموجودین معنا  CGIوكل األعضاء من 

 [ تصفیق ]

 

وكل األعضاء الموجودین معنا ھنا، ھارتموت، على القیادة التي تولوھا لمساعدتنا على إنجاز 

NETmundial --  وجمعیكم  --وأرى أیًضا ھناك السفیر بنیدكتو، شكًرا لك سیدي السفیر

 ھناك على مساعدتنا على صناعة التاریخ في البرازیل.

أعتقد أننا جمیًعا سنتذكر ذلك، باإلضافة إلى شراكتنا معكم والتي ستظل ألعوام عدة، على ما 

 شكًرا جزیالً. أتمنى.

اآلن ھذه إحدى النواحي التي أقر وأخبركم بأننا بحاجة إلنجاز مزید من  ات.لننتقل إلى تمیز العملی

  األعمال بھا. لكن دعوني على األقل ألقي الضوء على بضعة أشیاء وإخباركم بما سنقوم بھ أكثر.

أما األمر الذي أفخر بھ أكثر وھو الرقم األوسط الذي ال یجب أن أفخر بھ، یجب أن تكونوا 

اآلن نقوم بعملیة تدقیق شاملة ودقیقة لتوافق جمیع السجالت وأمناء السجالت  فخورین بھ ألننا

  وھذا ھو العام الثاني الذي نقوم فیھ بذلك. لدینا.

% من السجالت وأمناء السجالت متوافقون تماًما مع 98ومن الالفت، وغیر الداعي للدھشة أن 

ھ الكثیر منا، وھو أن ھذه صناعة ویوضح ھذا التدقیق المستقل ما یعرف العقود الخاصة بھم.

ویجب علینا  ویجب علینا االحتفاء بذلك. فھذه صناعة تعمل ألجل أفضل مصلحة عامة. جیدة.

عندما یقوم بعض الممثلین األشرار بتلطیخ صورة  إعالن ذلك والتأكد من أن الناس یفھمون.

لدینا سوف تبحث عنھم بحیث ھذه الصناعة، فیجب أن نعرف أن ھناك قلیل وأن إدارة االلتزام 

  ال یسیئوا إلى بقیة ھذا المجال.

% متوافق 98ھذا العام  --كما أن أداء ھذا المجال وھذه الصناعة جید للغایة، واألعداد في 

 بالكامل مع التزاماتنا التعاقدیة.

 [ تصفیق ]
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 نعم، شكًرا.

ھذا العام حیث نتطلع  ، والتي تقع في القلب من مسئولیتنا، ولھا أھمیة خاصةIANAوظائف 

إلى مسألة االنتقال، والطریقة التي نعمل بھا، ونحن نفي ونتخطى مستوى كل خدمة لدینا في 

IANA .وأنا فخور للغایة بذلك من فریق  كما یمكنكم مالحظة ذلك في السطر األخیرIANA 

أؤكد لكم  ویمكنني أن الذي یواصل العمل بھدوء وثقة على الرغم من تغیر العالم من حولنا.

أنھم على استعداد رائع مع تخلي الحكومة األمریكیة عن دورھا لمواصلة القیام بما یقومون بھ 

 .2014وبتمیز كما كانوا في عام 

 [ تصفیق ]

 .IANAشكًرا، فریق  شكًرا.

موقع حول  158في  Lأعتقد أنني سوف أقوم فقط بتوضیح أننا اآلن قمنا بنشر ملف الجذر 

بتحسین أوقات االستجابة من خالل تعزیز حقیقة أننا  ICANNوھذا ھو التزم  العالم.

  خدمة جذر من خالل جلبھا إلى العالم. 13المسئولون عن واحدة من 

موقع بزیادة  38إلى  26انتقلنا من العام الفائت من  --وقد قمنا خالل ھذا العام وحده بإضافتھ 

 على ھذا التقدم. ICANN في L-إذن شكًرا لكم فریق جذر ھذا العام.

إنني أؤمن بأن  ھذا الرمز الصغیر في األسفل یسمى "إطار عمل التخطیط" وھو ھام للغایة.

لم یتم تحقیق التمیز مطلًقا، ولكن  لدینا عمل یجب القیام بھ حتى اآلن في فریق تمیز العملیات.

لدینا عمل یجب القیام بھ.  .في الوقت الحالي، وبصراحة، ال أعتقد أننا قد وصلنا إلى ھذه النقطة

لذلك سوف أترك مناقشة حول إطار عمل التخطیط إلى مجموعة من الشرائح ألسفل، لكنني 

سوف أعود إلیھ مرة أخرى ألنني أرید إطالعكم على الطریقة التي یقوم من خاللھا فریق قیادة 

ICANN كن.ببناء إطار عمل جدید بحیث نتأكد نحقق احتیاجاتكم بأفضل طریقة مم 

واآلن فإننا نفضل اإلشارة إلیھا بلفظ  أما الھدف الثالث من األھداف األربعة فكان عملیة التدویل.

لقد نما االھتمام بما  األرقام إلى الیمین تتحدث عن نفسھا. حسًنا، ما الذي حققناه ھناك؟ العولمة.

لى مواصلة نمو ، أو مؤشر األداء الرئیسي، یتوقف عKPIوھذا ال یعني أن  .ICANNتقوم بھ 

األھم من ذلك ھو أننا على المستوى العالمي، شاملون، ونحن نتواصل مع جمیع  ھذه األرقام.

والتأكد من أن اجتماعاتنا وأنشطتنا تصل  ICANNاألشخاص الراغبین في المشاركة في مھمة 

 إلیھم وتحملھم على المشاركة.
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ء ألن ھذا یوضح أن مجتمع إنني فخور بشكل خاص بعدد الوافدین الجدد وعدد الزمال

ICANN .یحقق نمو أیًضا بطرق جدیدة  

فنسبة النمو خارج  وعلى الشریحة، أرید اإلشارة إلى نسبة النمو في فریق العمل الخاص بنا.

 الوالیات المتحدة یتجاوز بكثیر النمو داخل الوالیات المتحدة. وھذا األمر مقصود.

وزوجتي في القاعة ھنا، لذلك یجب  --بول وسنغافورة مكاتبنا الفرعیة الجدیدة في كل من إسطن

ولم یكن  لقد انتقلنا سوًیا إلى ھذه الفروع خالل ھذا العام. --أن أتوخى الحرص ألننا نقلنا إقامتنا 

ثم عدنا مرة أخرى إلى الوالیات المتحدة.  لكننا عشنا في سنغافورة لفترة. األمر سھالً دائًما.

في ھذه المواقع والتأكد من أن  ICANNل بحیث یمكننا دعم نمو وبعد ذلك ذھنا إلى إسطنبو

 موظفینا یرونا نعیش ونؤدي وظائفنا حول العالم.

 ICANNمركز الثقل لـ  -- ICANNلكن ھذا یوضح أننا حقنا تضخًما ھاًما أصبحت فیھ 

ألنني عندما بدأت إلى حد كبیر وبصراحة، فإن مركز الثقل كان ھنا، كان في الوالیات المتحدة. 

ولن یحدث ذلك بین عشیة وضحاھا، لكن الفروع الخاصة  إنھا رحلة طویلة. وھذا األمر یتغیر.

بنا في ھذین الخیارین الجغرافیین األساسیین لكل من إسطنبول وسنغافورة محددین تماًما 

 ذور موجودة وفریق العمل ینمو والوظائف منتشرة في جمیع المحاور الثالثة.والج

واآلن، ال یزال لدینا بعض األعمال التي یجب علینا القیام بھا. على سبیل المثال، النظر إلى 

لكن من الواضح  أعتقد أننا قد بذلنا كل ما بوسعنا من أجل تطویر موقع الویب. موقع الویب.

مجتمع أن ھناك مزید من العمل الذي یجب القیام بھ. ویمكنني أن أؤكد لكم أننا أننا سمعنا من ال

فمنذ ثالثة أیام فقط أجرینا تغییر كامل على محرك البحث ألن العدید منكم رأى أن  نتابع ذلك.

  ونحن اآلن نستخدم تقنیة جدیدة. البحث كان ضعیًفا.

منكم ممن قاموا  5,000لیدنا ما یقرب من و لكنني أود اإلشارة إلى شيء أرى أنھ مھم للغایة.

واآلن، ھذا األمر مھم ألن الملف التعریفي یسمح لنا  ببناء ملفاتھم التعریفیة على ذلك الموقع.

البدء فیما بعد بإعطائكم المعلومات التي تریدونھا وتوصیلكم باآلخرین بحیث یمكننا إنشاء شبكة 

 من الخبراء داخل مجتمعنا.

وھذا من  لم یقم بذلك حتى اآلن، برجاء بناء الملفات التعریفیة الخاصة بكم. إذن بالنسبة لمن

 أجل مساعدتنا على التعاون والعمل بشكل أفضل كفریق.
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كما أنني أعتقد في جانب الترجمة في حین أن عدد الكلمات التي قمنا بترجمتھا شھد نمًوا 

فأعتقد أن فریقنا یفھم بأن الترجمة ، بما یعكس مقدار العمل الذي نقوم بھ، 2014متضاعًفا في 

ومن ثم فإننا  والتوطین یفوق بكثیر مجرد ترجمة الكلمات. مجرد جزء من عملیة التوطین.

نتجھز من أجل تعزیز الخدمات التي نقدمھا لكم بحیث یمكننا توطین المعلومات وتوفیر أفضل 

 معرفة لكم حول ما نقوم بھ.

المصلحة المتعددین، أي أنتم، مجتمعنا، وھو ما یجمعنا  وفي النھایة فإن تطویر نموذج أصحاب

وعلى وجھ الخصوص، أرید أن  إذن فكل ھذه اإلنجازات ھي لكم وألصحاب المصلحة. سوًیا.

والعمل الرائع الذي قام بھ االستشاریون في ھذه الھیئة  GNSOأتحدث مرة أخرى، حول 

  تحت قیادة جوناثان. ICANNالھامة في 

نالھا الیوم عن جدارة ھي انعكاس للتغیر الھائل في الطریقة التي تعمل بھا  والجائزة التي

GNSO  مًعا باإلضافة إلى كافة األجزاء في مجتمعICANN. .وھذا أمر مھم 

فقد انتقلوا من مجرد مجتمع صغیر من  بعمل ملحوظ خالل ھذا العام. RSSACوقد قامت 

ھذه الرابطة حیث یوجھون الدعوة إلى األعضاء  أو مشغلي خدمة الجذر إلى بناء --مشغلي الجذر 

وبعبارة أخرى،  اآلخرین في المجتمع الفني لالنضمام إلیھم، والمشاركة معھم في ھذه الرابطة.

لقد ظھروا ودعوا  التخلص في بعض األحیان من الغطاء عن ما یحدث في مجتمع الجذر.

لیمان،  .RSSACالقیادة الجدیدة في وأوجھ الشكر إلى  اآلخرین ویشاركون في حور ھام للغایة.

 RSSACالموجود معنا، على ما أتمنى، قام بعمل رائع مع زمالئھ اآلخرین من أجل فتح وإتاحة 

 أمام اآلخرین.

الذي انتقل من تقدیم ثمانیة ھیاكل إضافة في العام  At-Largeوأود اإلشارة إلى مجتمع 

 ھذا شيء الفت للنظر. .2014في  At-Largeھیكل جدید من ھیاكل  23الماضي إلى إضافة 

ویا لھ من إنجاز  حول العالم. At-Largeھیكل  177وأعتقد أن اإلجمالي وصل اآلن إلى 

، ناھیك عن نصائح السیاسات والتي واصلت نموھا ICANNرائع لمجتمع المستخدمین إلى 

 بیان بنصائح حول السیاسات ھذا العام. 53فقد وصلت إلى  بشكل ملحوظ.

 .GACدولة في  141تم تمثیل  عضًوا بنھایة شھر یونیو. 141اآلن إلى  GACوقد وصلت 

 وفي حقیقة األمر، فإن الرقم أعلى الیوم ألننا بالفعل في شھر أكتوبر.

  وھذا نمو الفت إلى حد كبیر في مجتمعنا. مراقب من المؤسسات الدولیة الحكومیة. 31لیدنا 
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مرة أخرى من خمسة مستندات إلى  SSACنتقل وت .150اآلن إلى  ccNSOووصل في 

یصل إلینا  SSACوقد یبدو ذلك عدًدا صغیًرا، لكن صدقوني، كل مستند  سبعة مستندات.

فمقدار العمل واألبحاث والفكر الذي یوضع من أجل توجیھ النصح إلینا  یساوي وزنھ ذھًبا.

 محل تقدیر كبیر.

 شكًرا لكم على ھذا العام الرائع. اإلدارة.إذن ھذا عمل رائع من جانب المجتمع عبر مجلس 

 [ تصفیق ]

إذن ھذه الخطة اإلستراتیجیة واألھداف األربعة التي عرضتھا علیكم  نحن نتطلع للمستقبل اآلن.

  --األخیرة  17واآلن بالنسبة لفترة  .2012بدأت بشكل كبیر في 

عندما أشارك ذلك مع أصدقائي في أماكن مثل  شھًرا! 17 --األخیرة  17واآلن بالنسبة لفترة 

IBM شھًرا في كتابة الخطة اإلستراتیجیة الجدیدة، فإنھم ال  17، فإنني أقول أنني أمضیت

لكنني أفھم اآلن، وھو أنھ إذا لم نقم بھذا األمر سوًیا من البدایة إلى  وأنا لم أفھم. یفھمون.

وربما تكون  بما تكون خطة فریق العمل.ور ربما تكون خطتي. النھایة، فھذه لیست خطتنا.

، یتمثل في أننا في حقیقة األمر ICANN، وسحر ICANNلكن عبقریة  فكرة شخص آخر.

شھًرا مًعا، ثالث فترات كاملة للتعلیقات من أجل وضع الخطة اإلستراتیجیة التالیة  17أمضینا 

  كذلك.وأنا فخور للغایة بھذا اإلنجاز ویجب أن نكون جمیًعا  .ICANNلـ 

 --والخطة في حقیقة األمر واحدة من األشیاء القلیلة التي قدمناھا إلى مجلس اإلدارة وباإلجماع 

  فھو مؤیدون للغایة وسعداء جًدا بالنتیجة. --ویمكنكم سؤالھم، فھم معنا 

فھو خطة موسعة تشرح  فھي على موقعنا على الویب. وإذا لم تقرأ ھذه الخطة، برجاء قراءتھا.

واآلن، فقد  ھا ھي. وتحتوي على أھداف ثابتة للغایة. في المستقبل. ICANNون علیھ ما ستك

األربعة تغیروا، لكنھا  واآلن لدینا ھدف خامس. كان لدینا أربعة أھداف، كما أوضحت من قبل.

أنا  --والھدف الخامس من األھداف الھامة للغایة، وھو من األھداف التي  إلى حد ما متشابھة.

 ومتأكد من أن الجمیع فخور بھا.فخور بھا 

 لقد أضفنا ھدًفا نوعًیا من أجل وضع وتنفیذ إطار عمل عام للمصلحة العامة.

 في النمو بحیث تصبح وكالة تنمیة. ICANNوال ترغب  .ICANNوبالطبع ملتزم بمھمة 

 المیة.فلیست ھذه ھي مھمتنا. لكن یجب علینا القیام بكل ما یمكننا تحقیًقا للمصلحة العامة الع
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ومن ثم فإن إنشاء ھذا اإلطار یعد خطوة كبیرة لألمام وبمثابة خطوة ملتزمة بتحقیقھا بعمق 

 كمجتمع.

ھدًفا،  16وأسفل ھذه األھداف اإلستراتیجیة الخمسة في الخطة التي أوضحتھا للتو، فإن لدینا 

ف الخاصة بنا واآلن بالنسبة لألھداف الخمسة التالیة فسوف نستخدم ھذه من أجل بناء األھدا

  بحیث نكون في المكان الذي تریدون.

ھدًفا للعمل  16واآلن، لنتحدث قلیالً حول طریقة االنتقال من األھداف اإلستراتیجیة الخمسة و

الذي نقوم بھ كل یوم، لذلك أرید أن أشارك معكم وجھة نظر تشغیلیة ھامة للغایة لطریقة تنفیذ 

 ذلك.

 خالل بیان الرؤیة والمھمة باإلضافة إلى الخطة اإلستراتیجیة. كما تالحظون ھنا، فإننا نبدأ من

وھو بالمناسبة ما سیتم التصویت علیھ من خالل مجلس  وھذه جمیعھا واردة في ھذا المستند.

شھًرا وسوف  17ولم ننھي فترة  اإلدارة في الجلسة العامة الخمیس المقبل ألن ھذا ھو الحال.

 ھذه وقد أصبحوا جزًءا من السجل. یقوم مجلس اإلدارة بالتصویت على

  ومن ھنا، فسوف نقوم ببناء خطة تشغیل لمدة خمس سنوات.

 ونقصد بكلمة "نحن" أننا (مع اإلشارة) سوف نقوم ببناء خطة تشغیل لمدة خمس سنوات.

وسوف نضع اإلصدار األول لھذه الخطة أمامكم من أجل المراجعة وإعطائنا تعقیبات علیھا 

 .ICANNذه االجتماع الخاص بـ على الفور بعد ھ

 إذن فھي جاھزة، وتم تجمیعھا، وسوف تجدونھا على موقعنا على الویب.

وبعد أن نقوم بذلك ونصل إلى التعقیبات الخاصة بكم، سوف ننتقل إلى عملیة الخطة التشغیلیة 

 السنویة والموازنة.

 رة عن دورة، مرة أخرى.وبعد ذلك من ھنا، ننتقل إلى تقاریر اإلنجاز وسیر العمل، وھي عبا

ال  وكل من ھذه األشیاء تمر علینا جمیًعا. نحن جمیًعا في المجتمع، نقع في المنتصف. --وأنتم 

 ال شيء یمر فقط من خالل مجلس اإلدارة. یمر فقط على فریق العمل. --ال شيء!  --شيء 

 ویجب أن یمر علینا جمیًعا.
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وام من وطرحھا من أجل تعلیق الجمیع ومن ثم سوف یتم طرح خطة تشغیلیة من خمسة أع

برجاء مساعدتنا في ذلك ألن ھذا ھو األساس للطریقة التي نضع بھا  نحن بحاجة إلیكم. علیھا.

 الخطط السنویة بعد ذلك.

وبعد ذلك سوف نضع الخطة السنویة كل عام، وكما ھو المعتاد، سوف نعمل معكم على ذلك، 

 لخاصة باإلنجاز وسیر العمل.وبعد ذلك سوف نقوم بإعداد التقاریر ا

 اسمحوا لنا أن نعرج قلیالً على عملیة تقاریر اإلنجاز وسیر العمل.

من الواضح أن لیس لدینا اتفاق مشترك في المجتمع حول بطاقة درجات لمؤشرات األداء 

 ونحن بحاجة إلى ذلك. الرئیسیة.

ة ھنا"، حسًنا، إلى أي مدى ولذلك عندما یأتیني الناس ویقولون، "فادي، العملیات غیر موجود

 حسًنا، نحن ال نعلم ألننا غیر متفقین على طبیعة األطر الزمنیة. یجب أن ننطلق أبعد من ذلك؟

إذن في ھذه الخطة التشغیلیة والخطة السنویة، فإننا سندرج للمرة األولى إطار عمل شكاوى 

تمر كما سنقوم بمشاركة لمؤشرات األداء الرئیسیة، وبعد ذلك سوف نقوم بقیاس ذلك بشكل مس

جمیع البیانات معكم بشكل مستمر، لذلك عندما نجري مناقشات فإننا على وعي بما یتعین علینا 

 القیام بھ لخدمتكم بأفضل طریقة ممكنة.

واآلن ھذه المؤشرات حیویة، وأنا أنظر إلى العدید منكم ھنا في القاعة وأعرف أنھ یمكنھم فعالً 

 ل في التأكد من لدینا مؤشرات األداء الصحیحة بالنسبة لكم.إرشادي وإرشاد فریق العم

على قائمة  --وأنا أأسف على ذلك  --واآلن سوف نقوم بإضافة شيء جدید، اجتماع جدید 

 .ICANNالعدید من اجتماعات 

 وسوف نقوم بما تقوم بھ غالبیة المؤسسة. فھي تعقد مؤتمرات ألصحاب المصلحة كل ربع سنة.

 أ في عقد مؤتمرات ھاتفیة ألصحاب المصلحة كل ثالثة أشھر.حسًنا، سوف نبد

والمؤتمر األول سوف یكون العشرین من نوفمبر، وسوف نقوم باإلعالن عن ذلك قریًبا، ألنھ 

 یأتي بعد نھائي أول ربع سنة مالي.
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وسوف تحمل كل من ھذه المؤتمرات معلومات كاملة حول مستوى أدائنا، على المستوى المالي 

ري واإلستراتیجي، وسوف نشاركھا في سیاق الخطط الجدیدة باإلضافة إلى مؤشرات والتجا

 األداء الرئیسیة الجدیدة.

والدعوة عامة، بما في ذلك  وسوف تكون منفتحة للجمیع. لذلك برجاء االنضمام إلینا فیھا.

في  ICANNالصحافة وغیرھم ممن ھم بحاجة للبدء بفھم االنفتاح والشفافیة التي تستخدمھا 

 عملھا.

إذن سوف یكون المؤتمر األول في نوفمبر في العشرین من نوفمبر، وسوف یصدر اإلشعار 

 الخاص بذلك قریًبا.

ومن المھم تقدیر ذلك ألن  مزید من التفاصیل حول ما ھو موجود في ھذه المكونات الثالث.

 العدید من ھذه األشیاء ال تزال جدیدة.

فھذه ھي المرة األولى التي تقوم  من قبل خطة تشغیل لمدة خمس سنوات. ICANNلم تجِر 

 فیھا بذلك.

إال أن الخطة اإلستراتیجیة بطبیعة الحال تشتمل على رؤیتنا، ومھمتنا، باإلضافة إلى خمسة 

وبالطبع لدینا بعض المخاطر اإلستراتیجیة أیًضا موضحة في  مقصًدا. 16أھداف إستراتیجیة، و

 ھذه الوثیقة.

وعندما ننتقل إلى الخطة التشغیلیة لمدة خمس سنوات، لكل ھدف من األھداف فإن لدینا 

 مؤشرات األداء الرئیسیة، والمخاطر، والمالحق وللمرة األولى صیاغة لمدة خمس سنوات.

وبمعنى آخر ما الذي نتوقع القیام بھ بالنسبة لھذا الھدف في غضون سنة، وفي غضون سنتین، 

 نوات وما إلى ذلك.وفي غضون ثالث س

 وبذلك تكون لدیكم نظرة حول ما ننوي الوصول إلیھ بالنسبة لكل من ھذه األھداف.

وھناك الیوم  وبعد ذلك سوف نقوم بإدراج محفظة باألعمال التي نقوم بھا تحت كل ھدف.

وسوف نقوم بضبطھا اآلن تحت ھذه األھداف الخمسة  محفظة من األعمال. 60، 50حوالي 

 في كل من ھذه المناطق. ICANNعلى ما تقوم بھ  بحیث نتعرف
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أما األمر اآلخر الذي سنضعھ في الخطة الخمسیة والذي لم نقم بھ من قبل فھو عبارة عن نموذج 

تصوراتھا المستقبلیة  ICANNوھذه ھي المرة األولى التي تنشر فیھا  مالي لمدة خمس سنوات.

وھذا األمر من  ت لألعوام الخمسة القادمة.لكل من العوائد والدخل باإلضافة إلى المصروفا

كمجتمع بالنسبة لنظرتنا المالیة لألعوام الخمسة  --األھمیة بمكان بحیث نحقق توازي كامل مع 

 القادمة.

سوف  --فسوف تقوم  وبعد ذلك في النھایة، فإن الخطة التشغیلیة سوف تنطلق ألبعد من ذلك.

كما أن الخطة الخمسیة سوف تشتمل بالنسبة لكل  تضع نفسھا فوق الخطة التشغیلیة الخمسیة.

محفظة على مؤشرات األداء الرئیسیة والمالحق وكافة األنشطة المندرجة في ذلك، وبالطبع 

ألن لھا میزانیة، فسوف تحتوي على األرقام، وبذلك سوف تكون لنا القدرة على رؤیة مقدار ما 

  ننفقھ على كل من ھذه النواحي.

صدقوني، ھناك عدد قلیل جًدا من المؤسسات التي تعمل بھذا االنفتاح وبھذه عمل ھام للغایة و

 الشفافیة وبھذا االلتزام بالتمیز التشغیلي للمجتمع الكامل المتفاعل مع بعضھ البعض.

 وفي النھایة، أرید أن أشارك معك اتجاًھا جدیًدا ھاًما للغایة.

و أنھ خالل العامین أو الثالثة الماضیة أن كما قال رئیسي ستیف كروكر في ھذه االفتتاحیة، یبد

ICANN .كانت تحقق نمًوا بدون حد 

ال تزال داخل  ICANNنرید التأكد من أن  ونحن نرید البدء في ترویض ھذا النمو.

 اختصاصھا وصالحیتھا.

وسوف تحقق ھذه العملیات األساسیة  وللقیام بذلك، سوف نقوم بإعداد نموذج تشغیل أساسي.

ا للغایة كل عام، وذلك باالستناد إلى مؤشر األداء الرئیسي من عام آلخر وغیر ذلك نمًوا بسیطً 

 من المؤشرات، وبذلك لن نقوم باإلضافة إلى العملیات األساسیة.

وعندما تظھر مبادرات جدیدة في المقدمة، سوف نقوم بتقییمھا كمجتمع، وتحدید مقدار التكلفة 

تؤثر بھا على منظمتنا، وعلى أولویاتنا، وإذا اخترنا القیام بالنسبة لنا، وتحدید الطریقة التي س

بذلك، فسوف ننفق المال علیھا، وإذا ما تركت في نھایة ذلك أعماالً متبقیة في األساس، سوف 

 نرفع الخط القاعدي.
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لكن یجب القیام بذلك مًعا، وأنا أود التأكید علیكم أنھ بنھایة ھذا العام، فإن العملیة الكاملة 

فة مبادرات جدیدة سوف تكون جاھزة ومنشورة بحیث یمكنكم المشاركة كمجتمع في إلضا

 تحدید طریقة المتابعة في إضافة أعمال جدیدة إلى ما نقوم بھ الیوم.

وقد تشارك العدید منكم معي أنھ في األعوام القلیلة الماضي بدا أن فریق العمل سیضیف 

وھذا لن یحدث مرة أخرى ألننا سوف نقوم  فاق تام.مبادرات جدیدة لم نقم من قبل بمناقشتھا بات

 بذلك مًعا بطریقة منظمة، تتطلع لألمام.

إطار عمل عالمي للمصلحة العامة ملتزم  ھل تذكرون الھدف الخامس؟ واآلن الھدف الخامس.

 أردت أن أقدم لكم إعالًنا صغیًرا. .ICANNبمھمة 

بأننا قمنا بإنشاء منصب جدید في فریق العالقات  ICANNباألمس، صدر بیان صحفي من 

العالمیة، وھذا المنصب الجدید، المخصص لناحیة جدیدة ومركزة یطلق علیھا االلتزام التعاقدي 

وھو موجود ھنا  وضمانات المستھلك سوف یرأسھا مسئول أول جدید من االلتزام التعاقدي.

ألین جروجن، ھال تفضلت  سبوع.معكم ویجب على العدید منكم التعرف علیھ خالل األ

 بالوقوف كي یراك الحاضرون.

 مرحًبا. --ألین كان ھو المنسق التعاقدي 

 

 [ تصفیق ]

عمل ألین جروجن معنا لمدة عام ونصف تقریًبا في قیادة منطقة التعاقد للسجالت وقد قام في 

مجال قانون فھو یتمتع بخبرة تمتد لسنوات عدة في  .ICANNحقیقة األمر بعمل رائع لـ 

 اإلنترنت والتكنولوجیا، ونحن نرحب بھ في فریق القیادة العالمي.

ألننا نختار التركیز على ما نقوم بھ بالنسبة للمصلحة العامة  وما سیحدث ھنا لھ أھمیتھ.

 العالمیة، ومن المھم أن نقّدر ما تقوم بھ ھذه اإلدارة.

والعدید منكم یعرفون  لتزام التعاقدي.سوف یقود أوالً عملیات اال وسوف یقود ألین وظیفتین.

واآلن سوف یعملون تحت  فقد قاموا بعمل رائع على المستوى التشغیلي. ماجي سیراد وفریقھا.

، وھي إدارة GDDوإذا تذكرتم، منذ أربعة أو خمسة أشھر أعلن أكرم أن إدارة  توجیھ ألین.
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ضمانات المسجلین أسماء النطاقات العالمیة، سوف یضیف وظیفة تطلق علیھ اسم 

 وسوف تنتقل ھذه المجموعة أیًضا إلى المجال الجدید الخاص بألین. والمستھلكین.

من  ICANNوسوف تفكر دائرة االلتزام التعاقدي والضمانات أیًضا في طرق جدیدة یمكن لـ 

خاللھا العمل بشكل تعاوني مع اآلخرین في مجتمع اإلنترنت من أجل المساعدة في حمایة 

 ن ومجتمع اإلنترنت العالمي من خالل تحسین وتعزیز أنشطتنا في مجال إنفاذ العقود.المسجلی

التي قد ننفذھا من أجل المساعدة في حفظ  --كما سیتعرفون كذلك على األنشطة األخرى حیث 

 الصحة، والحیاة واألمن والخصوصیة لمستخدمي اإلنترنت والمسجلین حول العالم.

المحدود ومھمتھا وقیمھا  ICANNویجب أن تكون كل ھذه األنشطة متسقة مع تفویض 

  األساسیة.

سوف نشارك مع دائرة إنفاذ القانون والوكاالت  وأرید اآلن أن أكون واضًحا بخصوص ذلك.

النظامیة، إذا كان ذلك مناسًبا ومتى كان مناسًبا، من أجل المساعدة في حمایة المسجلین 

 ال تعمل في مجال إنفاذ القانون. ICANN أن والمجتمع إال

فنحن لسنا وكالة نظامیة وسوف نتوخى الحذر في عدم اجتیاز ھذا الخط أو انتھاك الصالحیة 

 المحدودة.

إنني أتطلع للعمل معك بحیث یمكننا تعزیز ھذه الوظیفة الھامة وإلزام  لذا مرحًبا بك معنا، ألین.

 مستھلك كأمر متأصل في المصلحة العامة الموكلة إلینا.أنفسنا بھذا االلتزام وضمانات ال

 نقل الحكومة األمریكیة المتوقع. وفي النھایة أرید الحدیث حول ما نتحدث عنھ:

  لھذا النقل أربعة مسارات الیوم.

  مسارین، المسارات الرئیسیة وھي مسارات بقیادة المجتمع.

 IANAلى الطریقة التي سننقل بھا وظائف أما المسار األول، كما تعلمون، وھو العمل مًعا ع

من النظام الحالي حیث طبقت الحكومة األمریكیة قدًرا من اإلشراف  ICANNالخاصة في 

 في الماضي.

 .ICANNأما الجزء الثاني فیتعلق بتقویة حوكمة ومساءلة 
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"إننا نرحب بتحسین حوكمة  واآلن، كان ھذا مدرًجا على قائمة المناقشة الخاصة بالجمیع:

 ".ICANNومساءلة 

 بالطبع یجب ذلك. واإلجابة على ذلك ھي:

وإذا لم نسع إلى تحسین عملیة الحوكمة والمساءلة دائًما، وعلى وجھ الخصوص في ھذا 

 ICANNومجلس إدارة  ICANNالتوقیت، فلن نحقق أو نحافظ على ثقة العالم بأن قیادة 

 آلیات ممكنة لكل من الحوكمة والمساءلة. ملتزمون بأفضل ICANNومجتمع 

وفي حین أننا أجرینا بعض المناقشات على مدار األشھر القلیلة الماضیة حول كیفیة تنظیم ذلك، 

أعتقد أننا جمیًعا نوافق على أن الیوم كان متوازًیا بالكامل، ونعرف أننا سنكون كذلك، وسوف 

 ییس الخاصة بالمساءلة.نتابع جمیًعا من أجل البدء في بناء ھذه المقا

 وفي ھذا المسار الثاني، فقد اتفقنا أیًضا على القیام بجھدین متوازیین.

أحدھا للتعامل مع آلیات المساءلة التي یجب تعزیزھا أو إضافتھا قبل حدوث عملیة النقل 

وھذا من األشیاء التي أوضحھا مساعد الوزیر ستریكلنج  --باإلضافة أیًضا إلى عملیة النقل 

ي ھذا البحث في إسطنبول، وھو أنھ سوف یسعى للحصول على إجماع المجتمع، إجماع ف

المجتمع على كیفیة تحسین المساءلة فیما تعلق على وجھ الخصوص بمسألة النقل، وبعد ذلك 

وبحاجة إلى النظر إلى  --ألننا نتلقى أیًضا ھذه الطلبات  --بشكل متوازي، مجموعة أخرى 

األوسع التي یجب علینا القیام بھا وقد ال یجب االھتمام  ICANNة تحسینات مساءلة وحوكم

 بھا بشكل ضروري قبل حدوث عملیة نقل.

فمن خالل وضع ھذین الجھدین المتوازیین المرتبطین جیًدا ولكن على خطوط زمنیة مختلفة، 

 .ICANNفإننا نحقق احتیاجات المجتمع العام ومجتمعنا للمضي قدًما وتحسین مساءلة 

ن ھذین المسارین باللون األزرق في األسفل، في حالة قلق أي شخص حیال ذلك، وھذا واآل

بالتحدید ما یجب على فریق العمل القیام بھ من أجل تنفیذ ما یخرج عن ھذه المسارات 

 الخضراء.

تؤثر على عملیاتنا، فیجب علینا  IANAإذن إذا كان القرار حول الطریقة التي ستحدث بھا 

 لك.االستعداد لذ
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وسوف نقوم بأعمال بحیث نكون على استعداد وال نفاجأ  ومن ثم سوف نقوم بعملیات تجریبیة.

 بطریقة سیر األمور.

وھذا ببساطة لكي نتمكن  لكن كل ذلك سوف یتم بتناغم مع المسارات الخضراء بقیادة المجتمع.

مطلب على فریق من القیام بكل ما یمكننا لكي نكون على استعداد عند مجيء عملیة النقل ك

ICANN .من أجل تغییر ما نقوم بھ 

فالمجتمع  فكل شيء یبدو جیًدا في الوقت الحالي. ونأمل في تحقیق مستوى جید من النتائج.

 وعملیة النقل تسیر على ما یرام. مصطف.

تقدم خدمات إلیكم جمیًعا بأفضل طریقة ممكنة،  ICANNإن تركزي منصب على التأكید بأن 

 أریدكم أن تعرفوا ھذه الحقیقة. ھذا ھو مجال تركیز. اھتمامي ووقتي.وھذا ھو مجال 

لضمان  ICANNلقد سمعت بوضوح أن اآلن، أكثر من أي وقت مضي، ھو الوقت المناسب لتقویة 

 استمرار قوتنا ووحدتنا وثقتنا حیث إن العالم یراقب كیف سنقوم بنشر عملیة النقل األمریكیة.

 شكًرا.

 [ تصفیق ]

 

 لالستراحة.وقت 

 السیدات والسادة، استراحة لشرب القھوة في منطقة الرعایة في جناح كالیفورنیا خلف التسجیل.

أیًضا سوف نبدأ عرضنا التالي لمنظمات الدعم/اللجان االستشاریة قریًبا جًدا وأعتقد أن ذلك 

  سیكون محل اھتمام الجمیع ھنا.

  شكًرا.

 

 

 [ نھایة النص ]
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